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Група родитеља оптужује
Снежану Антонијевић за
пропусте у раду

Директорка: „Свако ко 
испуњава услове има
право да конкурише, 
али и да се предомисли”

„Преписка” америчког 
држављанина и 
покрајинског посланика

Недавни неуспели избор директора
ОШ „Вук Стефановић Караџић” у
Старчеву изазвао је прави мали
тектонски поремећај односа у том
месту. Једна наизглед сасвим ру-
тинска ствар покренула је лавину
незадовољства, па је група родите-
ља тамошњих ђака упутила нашем
листу писмо (имена су позната ре-
дакцији), у коме се указује на низ
професионалних пропуста сада-
шње директорке Снежане Антони-
јевић, као и на уплив политике у
процес њеног реизбора на функци-
ју првог човека образовне установе
у Старчеву.

Потписници тог писма истичу да
су принуђени да реагују на овакав
начин зато што сматрају да је дирек-
торка поступила нефер и потпуно
непрофесионално кад је поднела
кандидатуру, јер је свима у колекти-
ву, па и у широј јавности, најавила
да се овог пута неће укључити у трку
за место директора.

Мишљење групе родитеља
Како кажу, да је Снежана Антоније-
вић поштовала оно што је најавила,
они не би широј јавности изнели оп-
тужбе на њен рад. Родитељи сматра-
ју да се настали проблеми тичу ис-
кључиво њихове локалне заједнице и
да је једино делотворно и практично
да се о њима расправља унутар ко-

Страно тело заборавили
у образу
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који су се тицали заштите интереса
деце. Они кажу да је Снежана Анто-
нијевић „такве захтеве склањала у
фиоку и спречавала њихово поја-
вљивање пред члановима школског
одбора”.

Та група родитеља тврди да је у
протеклих осам година мандата
Снежане Антонијевић успех ђака
ОШ „Вук Стефановић Караџић” на
пријемним испитима за средње
школе у сталној стагнацији, па је та-
ко 2014. ова „школа на претпослед-

In memoriam
Богдан Петров Боца
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запослених у тој установи, које ди-
ректно угрожава интегритет лично-
сти, безбедност њихове деце и под-
стиче вршњачко насиље („исмевање,
неприкладни епитети које ђаци до-
бијају од наставника”), али да она
није учинила ништа у вези с тим.

Директорки се замера и то што је
недавно организовала обележавање
Дана школе у једном панчевачком
ресторану „за многобројне спољне
званице”. Крајње је непрофесионал-
но ако је тај хепенинг плаћен школ-
ским новцем, јер би, сматрају они,
било одговорније, сврсисходније и
хуманије да је он усмерен на реша-
вање проблема грејања у продуже-
ном боравку, сређивање школских
тоалета, замену прегорелих сијали-
ца, уређење разрованог дворишта...

Реч директорке
Снежана Антонијевић, директорка
ОШ „Вук Стефановић Караџић”,
истиче да су наводи групе родитеља
ученика о њеном раду у протеклих
осам година неосновани и обја-
шњава:

– Школа је потпуно сређена и за
наставу су обезбеђена савремена на-
ставна средства. Сва деца која су по-
стигла запажене резултате на школ-
ским такмичењима су награђена
екскурзијом, а одличним ученицима
од другог до осмог разреда на крају
школске године додељују се књиге.
Посебне награде добијају вуковци и
ђак генерације. Имамо добре кадро-
ве који припремају децу за завршни
испит и припремна настава се орга-
низује од септембра једном недељно,
али је проблем што мало деце дола-
зи на те часове. Без обзира на све,
наша школа никад није била на по-
следњем месту по постигнутим ре-
зултатима на завршном испиту, што
се може проверити. Оно што је бит-
но јесте да наши ученици постижу
добре резултате у средњим школама.

» Наставак на страни 7

радни однос кандидате „по прија-
тељској и партијској линији”. По-
ред тога, пропустима сматрају и то
што је директорка запоставила реа-
лизацију програма „Школа без на-
сиља”, што се не предузимају по-
требне активности у заштити деце
и заташкавају се регистровани про-
блеми вршњачког насиља у тој
образовној установи.

Такође, незадовољни родитељи су
годинама указивали директорки на
непримерено понашање појединих

лектива основне школе и МЗ Стар-
чево, а не у медијима.

С обзиром на то да се десило су-
протно од најављеног, према њихо-
вим речима, ствари су се отргле кон-
троли. У изјавама за наш лист дода-
ли су да су и раније указивали на
пропусте у раду Снежане Антоније-
вић, али да нису наилазили на разу-
мевање надлежних структура. На
школским одборима у дневни ред
нису уношени оправдани захтеви ро-
дитеља да се преиспита рад дирек-
торке, нити су разматрани захтеви

њем месту на територији града” кад
је реч о оствареним резултатима на
квалификационом испиту матурана-
та. Како кажу, и сама директорка је
приликом представљања програма
на наставничком већу изјавила да се
„није бавила својим најважнијим по-
слом – наставом и квалитетом обра-
зовања”.

Они су категорични у ставу да су
„лоши резултати ђака настали као
последица запошљавања неаде-
кватних и сумњивих кадрова” и
тврде да је директорка примала у
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Богдан Петров је рођен 13. августа 1950.
године у Земуну. Готово цео животни век
провео је у Панчеву. Волео је Панчево и
тако много знао о њему. Сваку улицу,
сваки кутак...

Баш овог 1. новембра навршило се 20
година откако је постао фото-репортер
„Панчевца”. Пре тога је радио у
редакцији недељника „Либертатеа”.

Боца је имао неколико самосталних и учествовао је
на више колективних изложби. Последња у низу
била је његова самостална изложба фотографија под
називом „Панчево – светлост тренутка”, коју је
приредио прошлог новембра испред Градске управе. 

Волео је да фотографише. За њега то није била само
професија већ и страст. Прећи залеђени Тамиш,
попети се на највишу зграду, наћи посебан угао, бити
тамо где живот ври, где се одвијају људске драме, тамо
где пулсира град...

Иза Богдана Петрова остало је троје деце: Војислав и
Светлана, из прва два брака, и Огњен Петров из брака с
нашом колегиницом Јулијаном Јовић, лекторком у
„Панчевцу”. 

Многи од нас су имали срећу да га упознају. И свако ће га
се сећати на свој начин. Неки ће га памтити као доброг
супруга и оца, неки као оданог пријатеља, неки од нас
сећаће се дивног колеге, изврсног фотографа, правог
професионалца и изузетно доброг човека...

Недостајаће нам његове фотографије, његове шале, његове
анегдоте о људима и неким лепшим, прошлим временима,
недостајаће нам чак и његове љутње због овога или онога,
овоземаљског, небитног, пролазног. 

Недостајаће нам. Већ нам недостаје наш Боца. Добар човек.

Тренутак
Пре отприлике месец дана Боца је ушао у редакцију нашег листа и
подсетио нас да се у децембру навршава 20 година од смрти Душана
Вукајловића, панчевачког песника и његовог блиског пријатеља.
Предложио је да он одабере неколико својих фотографија и да уз
пригодан текст обележимо годишњицу Вукајлове смрти. Допао му се
предлог колегинице Драгане Младеновић да то буду стихови
Вукајловићеве песме „О светлости, о нежности, о мраку”. Тај договор,
нажалост, нисмо успели да испунимо. 

Ево те песме. Боца ју је много волео. 

О светлости, 
о нежности, о мраку

Са великим одобравањем, са весељем, са страшћу без жеља,
чекам тај мир, ту непомичност и недодирљивост,
ту опомену другима, ту сласт у мени.
У том нежном додиру неће бити нежности,
ниједно надање неће бити испуњено
и никакав страх неће таћи моје срце
и оно ће се одмарати и скупљати снагу
не за покрет и не за мировање
и моји удови ће бити у положају у коме су се затекли,
у најбољем положају, дакле,
и оне две-три сузе неће ме сквасити
и ја нећу бити ја и ти нећеш бити ти,
али ја ћу то знати,
и ти ћеш уживати у заласку сунца, и у киши,
у мраку и у светлости,
али све ће се одвијати једно за другим,
и ти ћеш правити разлике којих нема,
и дотаћи ћеш ме и мислићеш да смо се опростили,
а нећеш дотаћи ништа,
јер на овоме свету не можемо се растати,
нисмо се на њему састали, ни на неком другом,
јер би то само ово место било.
И неће ми ова постеља бити гроб, како ћеш ти помислити,
само ћемо лежати на великој води обоје,
и удаљавати се и састајати се
и само мали осећај кривице ће нас спајати у будућности,
како ћеш ти називати оно што преостаје, оно што нас дели.

Четвртак, 18. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 

Богдан Петров Боца
(1950–2014)



Медији су онакви
каква је и власт и
она их прави по
својој мери

– Сасвим сигурно знам да је
премијер често звао Б92 и
протестовао против неких
емисија, а чак су неке које су
најављене забрањене унапред.
Врло необично за премијера,
али он се бави микроцензу-
ром. Неки таблоиди јављају
политичким факторима сва-
ког дана до два сата шта ће
сутра бити главне теме у но-
винама. Немојте имати ника-
кве илузије, у Србији постоји
цензура – изричит је био др
Жарко Кораћ, универзитет-
ски професор, на трибини
„Пешчаник – ако вам је до-
бро, онда ништа”, која је одр-
жана у петак, 12. децембра, у
19.30, у дворани „Аполо”.

Он је додао да власт „непре-
кидно криминализује опози-
цију” и разара је, да Србија по-
лако „губи нормалан политич-
ки живот”, да је критика све
мање дозвољена, а да су „ме-
дији онакви каква је и власт” и

ТРИБИНА: КО УВОДИ МЕДИЈСКИ МРАК?

БЕЗ ИЛУЗИЈА: У СРБИЈИ 
ПОСТОЈИ ЦЕНЗУРА!

Четвртак, 18. децембар 2014.
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Ове године на традиционал-
ном конкурсу литерарних и
ликовних радова Црвеног
крста Панчево „За сунчану
јесен живота” учествовали
су ђаци из десет основних
школа из града и насељених
места. Седамнаесторо њих је
награђено књигама и за-
хвалницама Црвеног крста,
које су им уручене у среду,
17. децембра, у Геронтоло-
шком центру Панчево. Том
приликом организован је и
пригодан културно-умет-
нички програм, који су изве-
ли ђаци нижих разреда ОШ
„Ђура Јакшић”.

Конкурс, који је био отво-
рен од септембра до краја
новембра, бавио се односом
старих и младих људи, а жи-
ри је одабрао најбоље радо-

ве. Јасминка Ристић, струч-
ни сарадник за социјалну
делатност Црвеног крста, за-
хвалила је на учешћу свим
ђацима, а посебно је похва-
лила децу из ОШ „Аксентије
Максимовић” из Долова, ко-
ји су за ову прилику ослика-
ли комаде дрвета, као и ма-
лишане из школе „Мара
Мандић”, који су направили
честитке. И. П.

ЗАВРШЕН КОНКУРС ЦРВЕНОГ КРСТА

Награђено 
седамнаесторо ђака

да их „власт прави по својој
мери”. Стигли смо до тачке,
закључио је Кораћ, да сада
имамо лидера који стално не-
коме прети и који се не сме
критиковати, као што своје-
времено „није смео да се кри-
тикује ни Броз”.

– Нас је власт почела да ла-
же чак и у елементарним
стварима, износећи лажне

податке, и то је већ постало
увредљиво. А када је у питању
слобода медија, ми смо апсо-
лутно препуштени сами себи.
После ове најављене прива-
тизације медијска ситуација
ће бити све гора, јер власт, да
би опстала, мора да врши све
већи притисак на медије, ка-
ко стварност, која је такође
све гора, у њих не би доспела

– рекла је Светлана Лукић,
ауторка и уредница „Пешча-
ника”.

О томе да се све ово што
нам се догађа не догађа слу-
чајно, већ је то показатељ на-
ше неспремности да се неко-
ме замеримо како бисмо са-
чували било какву ситну при-
вилегију, посао или тренутну
позицију, говорио је Дејан
Илић, власник издавачке ку-
ће „Фабрика књига”. Према
његовим речима, због мире-
ња са оваквим стањем какво
је сада дошли смо и у ситуа-
цију да пристајемо на прива-
тизацију медија, „која ће би-
ти катастрофа”, нарочито на
локалном нивоу.

Трибину на тему „Ко уводи
медијски мрак у Србији?” ор-
ганизовали су панчевачка
Грађанска акција и Дом омла-
дине, а следећи сусрет орга-
низатори су најавили за поне-
дељак, 22. децембар, у 19 сати,
када ће гостовати новинари
Теофил Панчић и Идро Сефе-
ри, историчар Миливој Беш-
лин и председник НДНВ-а
Динко Грухоњић.

З. Спремо

Корисници Дома за лица
ометена у менталном раз-
воју „Срце” у Јабуци добили
су вредан поклон. Наиме,
глумац Иван Јевтовић, који
је победио у последњој епи-
зоди шоу-програма „Твоје
лице звучи познато”, своју

награду од 1.000 евра доде-
лио је Дому „Срце” у Јабу-
ци, а поклон је уручио у уто-
рак, 16. децембра. Руковод-
ство ове установе социјалне
заштите каже да ће новац
бити искоришћен за потре-
бе корисника. И. П.

ДОНАЦИЈА ДОМУ „СРЦЕ” У ЈАБУЦИ

Хиљаду евра 
од Ивана Јевтовића

Дејан Илић је рекао да ће предстојећа приватизација
медија бити катастрофа

Маме и тате, баке и деке, тет-
ке и тече и остала родбино и
пријатељи мале и мало веће
деце, не пропустите да у субо-
ту, 20. децембра, у 18 сати од-
ведете своје клинце и клинце-
зе у дворану „Аполо”. Тамо их
чека право уживање – нового-
дишњи концерт хорова „Во-
кал кидс” и „Вокал тин”.

На програму ће бити дечје
ауторске песме, као и обраде
поп композиција, а певачима
ће у прављењу добре атмосфе-
ре инструменталну подршку
пружити бенд „Кактус Џек”.

Не најважнији, али свакако
разлог више да суботње вече
проведете на овом претпра-
зничном спектаклу јесте и тај
што је улаз на догађај слобо-
дан.

У СУБОТУ У „АПОЛУ”

Дечји новогодишњи концерт
Иначе, хорови „Вокал кидс”

и „Вокал тин” раде под окри-
љем Музичког центра „Вока-
ли”, а диригенткиње су Јелена
Цветић и Невена Рачић, про-
фесорке у МШ „Јован Бан-
дур”.

Како је најавила Јелена
Цветић, оснивач хорова, ови
ансамбли ће се до краја годи-
не представити на још два до-
гађаја: „Вокал кидс” ће насту-
пити на Новогодишњем база-
ру на платоу испред Градске
управе, док ће тинејџери
отворити сличан догађај који
у „Аполу” приређује Дом
омладине.

У јануару ће бити органи-
зоване и аудиције за нове пе-
ваче.

Д. К.

Затражена промена
Одлуке о социјалној
заштити

Панчевачко удружење „На
пола пута”, које окупља струч-
њаке, волонтере и чланове по-
родица особа са интелектуал-
ним тешкоћама, покренуло је
иницијативу за промену дела
Одлуке о социјалној заштити
града Панчева  који се односи
на пружање помоћи у кући.
Први састанак представника
удружења, надлежних из ло-
калне самоуправе и запосле-
них у установама социјалне
заштите на ову тему одржан је
у среду, 17. децембра, у Град-
ској управи.

Марина Илија, реализатор
услуга социјалне заштите у
удружењу „На пола пута”, ка-
же да градски документ који
је сад на снази као потенци-
јалне кориснике услуге помо-
ћи у кући препознаје само од-
расла и стара лица, док Закон
о социјалној заштити превиђа
да њу могу да користе и деца
и млади.

– Ове године смо, уз финан-
сијску помоћ локалне самоу-
праве и Покрајине, спровели

пројекат у оквиру којег смо
пружали услугу помоћ у кући
нашим корисницима. Иску-
ство је показало да међу децом
и младима са интелектуалним
тешкоћама постоји потреба за
овом услугом – објаснила је
Марина Илија.

Према њеним речима, ова-
ква помоћ омогућава особама
са интелектуалним тешкоћа-
ма квалитетнији живот и обу-
хвата, између осталог, помоћ
у храњењу, одевању и задово-
љавању социјалних потреба
(одлазак у позориште, у шет-
њу и друго).

Како је рекла Сузана Јова-
новић, чланица Градског већа
задужена за област рада, запо-
шљавања и социјалне полити-
ке, да би услуга помоћ у кући

заживела и да би била озвани-
чена, неопходно је да почне да
се реализује преко пројеката.

– Драго нам је да иниција-
тива иде у правцу успоставља-
ња нових услуга. Очекујем да

ће чланови удружења бити ак-
тивни и да ће се пријавити на
конкурсе за следећу годину
како би услугу могли да за-
почнемо кроз пројектне ак-
тивности – истакла је наша
саговорница.

Иначе, удружење „На пола
пута” је у јуну ове године доби-
ло лиценцу за услугу станова-
ње уз подршку и тако постало
једно од првих организација у
Србији које имају овакву врсту
дозволе за рад. Његови пред-
ставници кажу да су предали
документацију и за лиценцу за
услугу помоћ у кући, коју оче-
кују до краја године.

И. П.

ИНИЦИЈАТИВА УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Помоћ у кући и за децу и младе

КОНЦЕРТ У „САВА” ЦЕНТРУ 

Диксиленд, заувек...

Вокална солисткиња Алек-
сандра Бијелић Алексијевић
била је права звезда концер-
та Београдског диксиленд
оркестра одржаног у суботу,
13. децембра, у „Сава” цен-
тру. На програму су биле
композиције које се и у овој
музици третирају као прави
раритети и врло ретко се из-

воде. Неке од њих ће се наћи
на новом албуму Београд-
ског диксиленд оркестра.
Нашу талентовану суграђан-
ку дочекало је море похвала,
што због беспрекорног изво-
ђења и њених гласовних мо-
гућности, што захваљујући
њеном савршеном владању
сценом. Д. М.

Градска туристичка органи-
зација пред крај године по-
јачава активности, а најно-
вија акција наишла је на до-
бар пријем суграђана. Реч је
о сарадњи ТОП-а и Драгана
Маркушева, власника музеја
старих мотоцикала.

Изложбени простор нашег
суграђанина, који се налази
у Улици Бранка Радичевића,

у ствари је повећа гаража са
80 експоната, старовремен-
ских моћних машина, и већ
неко време постоји у Панче-
ву. Ипак, од сада ће сви за-
интересовани моћи органи-
зовано да посете музеј, а та
тура биће уврштена и у ту-
ристичку мапу нашег града.
Добра промоција свима ће
добро доћи. С. Д.

ТУРИСТИЧКA ОРГАНИЗАЦИЈA ПАНЧЕВА

Боља промоција града

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД-а „АБРАШЕВИЋ”

У понедељак на сцени
Културно-уметничко друштво
„Абрашевић” одржаће годи-
шњи концерт у понедељак, 22.
децембра, у Културном цен-
тру Панчева, од 19 сати. На
овом концерту наступиће пр-
ви извођачки ансамбл, који од
априла води првак Национал-
ног ансамбла „Коло” Горан

Митровић. У оквиру осам ко-
реографија што ће бити при-
казане на целовечерњем кон-
церту налазе се три које ће
овом приликом бити изведене
први пут. Гостујући ансамбл
на годишњем концерту биће
КУД „Абрашевић” из Ваљева.

Ј. К



У последњих неколико дана
били смо сведоци велике афе-
ре која потреса, или би бар тре-
бало да потресе, Владу Репу-
блике Србије. Само дан након
што је Нова странка изнела до-
казе о масовном намештању
конкурса у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања огласио се
министар Александар Вулин
обавештавајући јавност да ће
спорни конкурс бити обуста-
вљен. Сатеран у ћошак аргу-
ментима поткрепљеним дока-
зима, министар Вулин се на-
шао пред свршеним чином.

Подсећамо, Нова странка је
изнела доказе о додели 1,8

милиона евра сумњивим орга-
низацијама социјалне зашти-
те које углавном не испуњава-
ју критеријуме конкурса. Уви-
дом у регистар утврђено је да
је од 122 органи-
зације које су про-
шле конкурс, 61
основана ове годи-
не, а 31 организа-
ција свега месец
дана пре расписи-
вања конкурса.

Ову одлуку о поништавању
спорног конкурса сматрамо
својом победом, јер смо успе-
ли да сачувамо 1,8 милиона
евра и спречимо да то буде ис-
коришћено за прање новца и

обезбеђивање финансијских
средстава за страначке „на-
предне” организације.

Неоспорна је чињеница да
министар Вулин сноси сву од-

говорност и зато
захтевамо да он од-
мах, ако ни због че-
га другог, онда из
моралних разлога,
поднесе оставку.

Што се оп-
штине Панчево ти-

че, требало би се запитати шта
је све овим новцем могло да
се уради, да се реновира и ко-
ји су све пројекти могли да се
спроведу! Уместо невладиних
организација основаних три

дана пре расписивања конкур-
са, са копираним статутима,
идентичним називима и на
истим адресама, ту су се мо-
гли наћи панчевачки „Споме-
нак”, Дом слепих, Удружење
инвалида, Удружење глувих и
наглувих, Дом старих... И ко-
лико је ускраћених и оштеће-
них људи којима је овај новац
заиста потребан.

Иницијативни одбор Краји-
шког демократског форума је
у малој сали зграде градске
Управе, пред педесетак при-
сутних, у понедељак, 15. де-
цембра, одржао трибину на
којој је било речи о актуелним
проблемима с којима се суо-
чава избегличка и прогнанич-
ка популација.

Гост на овом скупу био је Ми-
одраг Линта, народни посла-
ник, председник Коалиције из-
бјегличких удружења и члан
Одбора за дијаспору и Србе у
региону. Он је говорио о закон-
ској и политичкој пракси у Хр-
ватској која се директно тиче
права избеглих и протераних.
Посебно и детаљно је образла-
гао шта прогнани Срби из Хр-
ватске који имају хрватско пре-
бивалиште и важеће личне кар-
те, а живе у иностранству мора-
ју да ураде до 29. децембра ове
године како би све то задржали
и не би били новчано кажњени,
те могли и убудуће да остварују
своја статусна права.

Град Панчево је прави при-
мер у Србији што се тиче сен-
зибилитета и слуха за избе-
гличку проблематику, нагла-
сио је Милан Мркела у име
Форума, који је био иницијатор
и организатор овог скупа. Зада-
так оваквих удружења и оку-

пљања, према његовим речима,
сталан је систематски прити-
сак на институције власти како
би се проблеми ове популације
уопште могли решавати.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 18. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

4

Ванредне покрајинске
и републичке изборе
радикали очекују 
следеће године

Ако нема пара 
за пензије, има 
за медијске 
манипулације

– Вршимо консолидацију
странке и спремамо се за ван-
редне изборе, које очекујемо
следеће године, и то прво војво-
ђанске, а потом и републичке.
Циљ нам је да обновимо месне,
освежимо општинске и учвр-
стимо окружне  одборе. Пошто
смо у Београду потпуно медиј-
ски блокирани, обилазимо оп-
штинске медије и гостујемо на
локалним – рекао је Војислав
Шешељ, председник Српске ра-
дикалне странке, у вези с дола-
ском у Панчево у уторак, 16. де-
цембра.

Посланици СРС-а ће у по-
крајинском парламенту гласа-
ти против буџета за идућу го-
дину и „то је изванредна при-
лика да се обори влада Бојана
Пајтића”, додао је лидер ради-
кала. Та влада је изгубила ле-
гитимитет, јер се воља народа
променила, а измењен је и из-
борни систем. Што се репу-
бличких избора тиче, Шешељ
је рекао да су „напредњаци
своју изборну победу заснова-
ли на обмањивању народа и
чистој медијској манипула-
цији”, те да „све више сазрева

ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ У ПАНЧЕВУ

ФАЛШ ПРИВАТИЗАЦИJА МЕДИJА

уверење да је то била прева-
ра”. У Србији се, по његовим
речима, много теже живи не-
го пре 12 година, а „нада коју
је Вучић успео да пробуди се
изјаловила и илузије су изгу-
бљене”.

– Стратешки циљ Вучићеве
владе јесте да се успостави ап-
солутна контрола над свим ме-
дијима, ту нема никакве сум-
ње. Прво су преузели контролу
над електронским медијима у
Београду и готово да нема ни-
једне телевизије која је ван њи-
хове контроле, а и неке најти-
ражније новине су под њихо-
вом контролом. Што се тиче
унутрашњости, неке ТВ стани-
це су већ под стриктном кон-
тролом, а остатак они плани-
рају да преузму до следећих
избора. Кад је реч о приватиза-

цији локалних медија, који су
до сада били у власништву ло-
калне самоуправе, они спрово-
де једну фалш приватизацију.
Њихови људи то купују за врло
ситне паре, онда их држе под
контролом, а делимично се то
финансира из тајних фондова
републичке владе. Ако нема
пара за пензије, има пара за
медијске манипулације. Нека-
да је реч о поткупљивању но-
винара, некада о њиховом уце-
њивању, ко зна у какве све они
аранжмане улазе ван очију јав-
ности – рекао је Шешељ.

Он је додао да ће се против
медијског мрака и раскринка-
вања тог стања Српска радикал-
на странка борити свим сред-
ствима која јој стоје на распола-
гању, а на пролеће креће у про-
тестне митинге широм Србије.

О евентуалном заједнич-
ком наступу са ДСС-ом, „Две-
рима” и странкама сличне
оријентације Шешељ је рекао
да је СРС „у принципу за са-
радњу са свим партијама које
су против уласка у Европску
унију, боре се за очување Ко-
сова и интеграцију с Руси-
јом”, да су неки контакти већ
успостављени, али и да „нису
прављени никакви конкретни
договори”. Радикали ће, по
његовим речима, сачекати
„да се разбистри ситуација
након распада ДСС-а”, пошто
су они „први раскринкали по-
зицију Санде Рашковић
Ивић”, али и „да није немогу-
ће да се нека сарадња успо-
стави са странкама Ненада
Поповића, Самарџића и Си-
нише Ковачевића”.

САОПШТЕЊЕ ПОВЕРЕНИШТВА НОВЕ СТРАНКЕ

Вулиново прање новца

Смањење пензија и плата у
јавном сектору је „недопу-
стиво и представља пљачку
народа”, сматра Демократ-
ска странка Србије. Градски
одбор ове партије je због тога
у среду, 17. децембра, на по-
четку некадашњег Kорзоа
поставио штанд и нашим су-
грађанима делио пропаганд-
ни материјал у коме је кри-
тиковао владине мере, али и
објавио сопствене предлоге
за државну штедњу.

– Смањење плата прак-
тично није 10 одсто, већ да-

леко више, јер је највећи
број запослених остао без
дела минулог рада. Повећа-
ње цена и опадање куповне
моћи грађана доводи до
убрзаног осиромашења. Ли-
цемерно је и недопустиво
да се терет штедње свали на
пензионере, просветне и
здравствене раднике, а да
се не опорезују огромни ду-
жници који дугују више
стотина милиона евра – ре-
као је овим поводом Влади-
мир Деља, председник ГО
ДСС-а.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Овакве мере штедње
су лицемерне

У препуној великој сали Град-
ске управе, у среду, 17. децем-
бра, одржана је изборна Скуп-
штина панчевачке организа-
ције Либерално-демократске
партије. За менаџера је, као
једини предложени кандидат,
поново изабран Предраг Па-
тић (1976), дипломирани
економиста, а 231 присутан

члан ЛДП-а истовремено је
изабрао и 11 чланова новог
Градског одбора.

Скупштини се обратио и
Чедомир Јовановић, пред-
седник ове странке, који је
током подужег излагања ис-
користио прилику и да по-
хвали досадашњи рад овда-
шњег руководства.

Током протекле недеље
функционери Српске на-
предне странке одржали су
две конференције за нови-
наре (у уторак и среду, 16. и
17. децембра), на којима су
поднели извештаје о резул-
татима рада ресора за које
су задужени.

На првој конференцији
Александар Бркић, дирек-
тор Градске стамбене аген-
ције, констатовао је да је
„након пет година ГСА по-
чела да обавља своју при-
марну делатност”, то јест
изградњу социјалних ста-
нова, а потом је навео и да
је већ покренут капитални
пројекат по коме ће се по-
ред градског хиподрома
изградити 224 стана наме-
њена људима са средњим и
ниским примањима.

Сузана Јовановић, чла-
ница Градског већа задуже-
на за социјална питања и
запошљавање, током ширег
излагања посебно је иста-
кла да смо „Град који је са-
чувао стандард бриге о чла-

новима заједнице који не
могу сами да задовоље сво-
је потребе”, а да у 2015. го-
дини такође „неће бити
драстичних укидања тих
права”.

Јелена Батинић, чланица
Градског већа задужена за
привреду и инвестиције,
подвукла је да је најважнији
посао њеног ресора био рад
на инфраструктурном опре-
мању 300 хектара намење-
них „Пословној зони – се-
вер”, као и израда Стратеги-
је развоја града. Она је и на-
јавила да ће састав тима за
праћење реализације тог до-
кумента бити обелодањен
током наредних десетак да-
на.

У свом краћем извештају
Маја Прекић, чланица Већа
задужена за пољопривреду,
село и рурални развој, наве-
ла је да су у овако тешким
условима ипак успели, из-
међу осталог, да у насеље-
ним местима ураде осам
улица, два паркинга и три
атарска пута.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Патић и даље на челу

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Извештаји пред 
грађанима

Страну припремио

Зоран
Спремо

Војислав Шешељ: „Нада коју је Вучић успео да пробуди се изјаловила и илузије су изгубљене”

ТРИБИНА КДФ-a

Како решити проблем
пребивалишта

Социјалдемократска партија
Србије је у четвртак, 11. де-
цембра, обележила петогоди-
шњицу формирања конфе-
ренцијом за новинаре, на ко-
јој је Александар Цветић,
члан Градског одбора те
странке, подсетио на стање у
Србији у то време, као и на све
оно што је од тада урађено.

– Расли смо и израсли у јед-
ну респектабилну политичку
организацију за коју сви знају
и коју сви поштују, чак и када
се не слажу с нашим ставови-
ма. СДПС има свој програм и
има мотивисане људе који же-
ле да га спроведу, има разуме-
вања за оне којима је потреб-
на помоћ, за све вредне и по-
штене – подвукао је Цветић.

Он је рекао да странка сада
има више од педесет хиљада
чланова и одборе у скоро свим
општинама у Србији, а да пан-
чевачка организација тренутно
броји око 1.300 регистрованих
следбеника. С тим бројем, до-
дао је и Рајко Мијовић, пред-

седник ГО и потпредседник По-
крајинског одбора, партија није
задовољна, али јој и није циљ
омасовљавање, већ квалитет.

– Наш циљ је да се убудуће
бавимо пре свега Панчевом, да
се окренемо себи и не чекамо
било какве директиве, да је-

данпут овај град почне да доно-
си одлуке самостално. Ми смо
као Градски одбор имали кри-
тичке ставове према многим
питањима у граду, али смо да-
вали и могућа решења, што ће-
мо чинити и у 2015. години –
закључио је Мијовић.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Не чекати више 
директиве



Мирко Николић и Јелена
Петровић напустили СПС,
а Смиљана Гламочанин
СНС

Рађа се нова одборничка
група, а с њом 
и другачија локална
власт?

Одборник панчевачке Скупштине
Мирко Николић писмено је 2. де-
цембра обавестио Филипа Митрови-
ћа, председника тог органа локалне
власти, да више није у одборничкој
групи СПС-а и Јединствене Србије,
те да ће убудуће деловати као само-
стални одборник. Исто обавештење,
у понедељак, 15. децембра, Скупшти-
ни је упутила Јелена Петровић, дота-
дашња одборница социјалиста, а дан
касније и Смиљана Гламочанин Вар-
га, која је напустила одборничку гру-
пу Српске напредне странке.

Николић је иступио из СПС-а на-
кон 24 године чланства у тој партији
и није желео ништа да каже о разло-
зима тог потеза, већ је само изјавио
да је таква одлука дуго сазревала у
њему пре него што ју је донео. Он је
још 17. новембра централи своје
бивше странке послао писмо у коме
је обавештава да више није члан, а
15 дана касније је о промени у свом
политичком деловању обавестио и
Скупштину Панчева.

Јелена Петровић такође није наво-
дила мотиве због којих је напустила
СПС. Смиљана Гламочанин је преко
страница „Панчевца” пре неколико
недеља обавестила јавност да иступа
из СНС-а, па је напуштање одбор-
ничке групе те странке био логичан
потез. Она је постала одборница као
чланица СДПС-а Расима Љајића на
заједничкој локалној листи са соци-
јалистима, а касније је прешла код
напредњака, али већ дуго на свом
„Фејсбук” профилу изражава незадо-
вољство због понашања неких поје-
динаца у панчевачком СНС-у.

Након две и по године могло би се
догодити да ово троје одборника по-
ново заједно политички делују, јер
Николић наговештава како би на на-
редној седници Скупштине, када ће
се усвајати буџет за 2015, могла да се
формира нова одборничка група. Он
је оценио да „ова власт заслужује
опозицију, јер је пропустила много
тога да уради” и додао како то значи
да ће се о буџету водити опширна
расправа.

Већ дуже се по панчевачкој поли-
тичкој чаршији прича да би након
усвајања буџета почетком наредне
године требало очекивати удар на
постојећу владајућу коалицију. Могу
се чути различите варијанте тог сце-
нарија, али све говоре о смењивању
градоначелника Павла Раданова, ко-
ји смета неким својим партијским

ХРОНИКА
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После више од три месеца рада и
учења, школарци ће 24. децембра
отићи на заслужени зимски распуст.
Он ће трајати скоро месец дана. Не-
када је већина деце одлазила ван
Панчева – на планину или код баке и
деке. Није се штедело на скијашкој
опреми и квалитетној гардероби, да
се не назебе. Добијали смо разглед-
нице од пријатеља који су се одмара-
ли широм Европе. Данас ништа ви-
ше није као што је некад било. Све је
мање новца, па се најпре укидају пу-
товања и одлазак на свеж ваздух. По-
нека школа организује матурске екс-
курзије или рекреативну наставу у
природи. Ипак, већина деце ће оста-
ти код куће.

АЛЕКСАНДАР ТАНАСИЈЕВИЋ, 
музичар:

– Обожавам музику, а свирам кла-
ринет, клавир и гитару. Музика не
трпи импровизацију, што значи да се
вежбање подразумева, без обзира на
то да ли се иде у школу или не. То-
ком распуста ћу ићи и на такмичење.
Ако током наредних дана Поњавица
заледи, планирам да одем с другари-
ма на клизање, јер је то права атрак-
ција за друштво и добар повод да се
држимо. Дакле, само се чека хладни-
је време и мраз.

НИКОЛИНА НИКОЛИЋ, 
воли да црта:

– С обзиром на то да завршавам
осми разред и да је пред мојом гене-
рацијом матура, као и упис у средњу
школу, учићу и преко распуста. Ми-
слим да ће већина мојих вршњака
учинити исто. С разредом ћу ићи на
матурску екскурзију на Златибор, а
касније с родитељима на Тару. По-
што волим уметност, цртање посеб-
но, много времена ћу провести у тој
активности. Тако се најбоље одма-
рам од свих обавеза.

ЈОВАН МАЛЕШЕВИЋ,
фудбалер:

– Већ годинама тренирам фудбал, а
члан сам ОФК Београда. Распуст ће
ми протећи у одласцима у престони-
цу, где свакодневно тренирам са саи-
грачима. Кад говорим о слободном
времену, сигурно је да ћу излазити с
драгим особама, али нећу заборавити
ни на школске обавезе, којих има баш
много. Наћи ћу времена и за учење.

НАТАША СТАМЕНКОВИЋ,
одбојкашица:

– У Сарајеву имам стрину и стри-
ца, а школски распуст ће бити идеал-
на прилика да породично одемо код
њих у посету. То ћемо урадити после

нове године. Тамо ми је увек лепо,
волим да видим драге особе, а надам
се да ће тако бити и овог пута. У сва-
ком случају то ће бити главни дога-
ђај током распуста. Када се вратим
кући следе нове обавезе и припрема
за почетак школе.

НЕМАЊА ГАЈИЋ, кошаркаш:
– Овај зимски распуст ће за мене

бити више него занимљив. Ускоро
идем у Италију, јер ћу у Перуђи бити
учесник познатог кошаркашког кам-
па. Полазим одмах после нове годи-
не, а колико знам, тамо ће бити вео-
ма талентовани млади кошаркаши
уз које ћу сигурно много напредова-
ти. То ће бити драгоцено искуство за
мене. Остатак одмора од школе по-
светићу друштву и изласцима на за-
нимљива места.

АНДРИЈАНА КОЧИЋ, 
ученица:

– Оно што је најбитније јесте да ћу
за дочек нове године бити код тетке у
Београду. Знам да ће нам бити много
лепо и већ се радујем. Током распу-
ста ћу отићи и на планину Тару. Кад
се вратим кући дружење с другарица-
ма се подразумева. Свакако, део рас-
пуста ћу посветити и учењу.

Анкетирао С. Дамјанов

Ј. МАЛЕШЕВИЋН. НИКОЛИЋ Н. СТАМЕНКОВИЋ Н. ГАЈИЋ А. КОЧИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ШКОЛСКИ РАСПУСТ?

Уживање у гостима, радост код куће

А. ТАНАСИЈЕВИЋ

Наљутио се чобан на село, па
одсекао себи ону ствар, каже
народ. Мислим на Зоку Мила-
новића, хрватског премијера:
лепо су га звали на кинески
самит у Београду, а он се наје-
дио на Воју Шешеља и одбио
да дође.

Просто je невероватно коли-
ко се разни људи труде да Воју
Шешеља усреће: премијер Ми-
лановић, хрватски Сабор,
Европски парламент, хашки ту-
жилац Брамерц. Не сарађују је-
дино они најближи кумови и
следбеници: Тома и Аца га све-
чано игноришу, Ивица га ни не
познаје, а остатак „закланих”
радикала, сада у Српској на-
предној странци, прати моду.
Воја се пробије до медија тек
ако направи јавни скандал, че-
му је иначе вичан.

Него, вратимо се ми историј-
ском догађају у Београду. Зока
Милановић је нанео већу штету
Хрватској него Шешељу тиме
што није дошао. Молим: ето су
се у среду срели албански и срп-
ски премијери, Рама и Вучић,
сити се наразговарали и о свему
споразумели, као да ничега није
било – ни дронова, ни навијача,
ни скандала. Кад се разборити
људи нађу око практичних тема,
све је у реду.

А ово с Кинезима озбиљан је
посао: кад неко дође са идејом
да уложи у регион десетак ми-
лијарди долара (дао добри Бо-
га!), онда то треба узети за
озбиљно. Кина, наиме, захваљу-
јући муњевитом развоју и расту
националног дохотка, као и нај-
напреднијим технологијама, са-

да је под логичним и очекива-
ним притиском свог сопственог
капитала и мора да га улаже.
Капитал, наиме, мисли својом
главом и понаша се по својим
правилима. Кинези морају да
инвестирају ван земље, а вели-
ким индустријским силама
имају све мање приступа; већ су
исувише присутни. Дошао је ред
и на балканску и источноевроп-
ску фукару. Тренутак је, дакле,
идеалан: регион и околина има-
ју потребе, радну снагу и какве-
такве технологије које вапију за
унапређењем.

Кинези имају све то и морају
да то да пласирају; профитне
стопе су ту од мањег значаја, јер
се свака инвестиција, на крају
крајева, исплати – ако вас ду-
жници не изваћаре, то јест – а
Кинези су навикли да мисле на
дужи рок. Осим тога, њих није
лако изваћарити; свашта су нау-
чили за ово време, све тргујући
са озбиљнијим махерима од
нас. План је јасан: луку Пиреј
смо изнајмили у концесију (као
велике силе Шангај некад); сле-
ди озбиљна жељезница до Бео-
града, па до Пеште. Да је Зока
Милановић дошао, можда би
испословао и пругу Београд–За-
греб; Миро Церар, словеначки
премијер, дошао је и нада се
најбољем. Нада се и Мило Ђу-
кановић прузи Београд–Бар и
неком ауто-путу успут. Босанци
се – јадни – надају свему, јер
немају ништа.

Кажу да паметан човек разли-
кује битно од небитног. Воја
Шешељ је небитан; Кинези су
битни.

Београдски самит

ПРЕДНОВОГОДИШЊИ ПОЛИТИЧКИ БАЗАР

БУЏЕТ ПА „ПРЕПАКИВАЊЕ” 
СКУПШТИНСКЕ ВЕЋИНЕ

Пише: Милош Васић

друговима у СНС-у, и избацивању
ДС-а, а могуће и ЛДП-а из власти.
Подршку одборницима СНС-а у то-
ме треба да пруже социјалисти или
будућа група коју ће предводити Ни-
колић, а можда и једни и други.

Такав сценарио су наводно спре-
мили исти људи у врху СНС-а који су
пре годину и по дана избацили СПС
из владајуће коалиције и на њихово
место примили демократе. Креатори
ове завере увелико се договарају о
подели директорских, већничких и
осталих функција и на политичкој
пијаци која је отворена нуде нека од
тих места потенцијалним коалицио-
ним партнерима. То указује да ће
смена власти, ако до ње дође, бити
вођена „принципијелним” разлози-
ма, у стилу – ко да више. Мотиви би
могли бити прерасподела моћи уну-
тар напредњачке испоставе у Панче-
ву и стављање под контролу локалне
власти, а тиме и јавних прихода
пред очекиване ванредне покрајин-
ске изборе наредне године.

Николић очекује да му се придру-
жи још незадовољних одборника
других странака, а прича се да су
различита изненађења могућа, како
у погледу личности које ће му се
придружити, тако и у погледу њихо-
вог броја. Он би могао да постане од-
лучујући фактор у преврату који би
можда уследио и могуће је да му већ
стижу „масне” понуде на сто. Видеће
се да ли ће се Николић на то „упеца-
ти” након искуства које је већ имао
са истим трговцима 2012. године.

Тада су му напредњаци као за-
ступнику СПС-а нудили да узме све

што жели како не би формирао
власт с демократама, већ са СНС-ом,
да би након тога социјалисти били
избачени из Градске управе као ко-
фер. Упркос томе што би „коалицио-
ни потенцијал”, односно моћ уцењи-
вања нове одборничке групе била ве-
лика, није могуће да она буде демон-
тирана као што је и настала. Одбор-
ници су власници својих мандата, па
могу да иду за сопственим интере-
сом, чак и кад им се он само нагове-
сти. Имали смо прилику да један та-
кав пример видимо на делу.

Д. Вукашиновић

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Годишње карте по старом
Повлашћене категорије
грађана плаћаће исту 
цену превоза као и досад

Градско веће је у уторак, 16. децем-
бра, дало одобрење Надзорном одбо-
ру АТП-а да донесе одлуку о ценама
годишњих карата у градском превозу
за повлашћене категорије грађана. У
суштини неће бити никаквих измена
у односу на ову годину. Вожња ауто-
бусима током 2015. коштаће 2.000
динара инвалидске пензионере, рат-
не војне и мирнодопске војне пензи-
онере, цивилне инвалиде рата, кори-
снике породичне инвалиднине, чла-
нове породица погинулих у оружа-
ним акцијама после 18. августа 1990.
године, те труднице и породиље до
годину дана старости њихове деце.

По цени од 2.000 динара моћи ће
да се возе и пензионери старији од

65 година чија примања не прелазе
20.000 динара месечно. Они чије су
пензије од 20.000 до 40.000 динара
годишњу карту плаћаће 4.000 дина-
ра, а пензионере с примањима до
90.000 динара карта ће коштати
6.000 динара. Малобројни старији
Панчевци с примањима вишим од
тог износа неће имати право на по-
влашћене карте. 

Одлучено је да се локална самоу-
права пријави на конкурс Покрајин-
ског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство за суфи-
нансирање набавке опреме за пољо-
чуварску службу. Панчево ће поку-
шати да добије новац за набавку два
теренска возила, која коштају нешто
више од 3,5 милиона динара. Терен-
ци су нашим пољочуварима неоп-
ходни да би ефикасније спречавали
све учесталије крађе шуме и друге
штете у атарима. Д. В.

Ствар принципа или почетак „зимског прелазног рока”?



Обустава исплате
субвенција и мали
аграрни буџет 
угрожавају опстанак
ратара

Удружење пољопривредника
из Долова „Панчевачки ра-
тари” саопштило је да неаде-
кватна аграрна политика др-
жаве, срамна политика цена
најважнијих ратарских про-
извода у последње две годи-
не и престанак исплате суб-
венција по хектару, те регре-
са за ђубриво и гориво дово-
де пољопривреднике у тешку
позицију.

Удружење је навело да се,
уместо повећања аграрног
буџета за 2015. и директне
новчане помоћи произвођа-
чима, у јавност пуштају раз-

не приче о томе како ће на-
редне године субвенције би-
ти умањене, што ће смањити
конкурентност наших пољо-
привредника у односу на оне
из Европске уније.

„Панчевачки ратари” су
истакли да буџетска помоћ
пољопривредницима сада
износи 6.000 динара по хек-
тару, што је знатно мање не-
го пре неколико година, кад
је била 100 евра. Чланови
овог удружења су подсетили
да је њихов председник Јо-
ван Негован прошле године
оценио како ће српски паори
због таквог односа државе
према њима долазак конку-
ренције из Европске уније
„дочекати у пузећем поло-
жају”.

Доловачко удружење је из-
разило негодовање због тога
што Министарство пољо-
привреде није одговорило на
два захтева за разговор о раз-
лозима обуставе исплате
субвенција за 2014. и о креи-
рању аграрног буџета за на-
редну годину.

Признање „Капетан
Миша 
Анастасијевић”

Наш суграђанин Владимир
Пандуров, власник фирме „ЕУ
пројекти”, добио је признање
„Капетан Миша Анастасије-
вић”, које за домете у привре-
ди и друштвеном животу до-
дељују агенција „Медија ин-
вент” и Универзитет у Новом
Саду. Пандуров је један од 17
добитника овог признања из
јужног Баната, а свечано уру-

чивање награда одржано је у
четвртак, 11. децембра, у Ко-
вину.

Признање је Пандурову до-
дељено за промоцију и спрово-
ђење европских вредности и
стандарда. Фирма „ЕУ пројек-
ти” бави се саветовањем у обла-
сти писања пројеката за кон-
курсе различитих донатора, а
највише фондова Европске
уније, али и оних које распису-
ју владе Швајцарске, Немачке,
USAID и други донатори.

Пандуров је стекао богато
искуство у тој области радећи

последњих 14 година за
Европску комисију, Савет

Европе и поменуте донаторе.
То искуство помогло му је да
ради као саветник Покрајин-
ске владе и бројних локалних
самоуправа у Србији које тра-
же донаторска средства за нај-
различитије пројекте.

Пандуров је један од троје
добитника награде „Капетан
Миша Анастасијевић” с тери-
торије Панчева. Остала два су
„Финет инжењеринг” и ком-
панија „Божић и синови”. Раз-
говор с Пандуровим моћи ће-
те да прочитате у наредном
броју нашег листа.

засада или за изградњу хлад-
њача и складишта. Земљорад-
ницима је на располагању и
кредит за куповину до 15 хек-
тара земље.

Рок отплате је шест година,
с тим да у случају набавке
основног стада или дугогоди-
шњих засада кредит мирује
две године, док за набавку
осталих добара грејс-период
траје годину дана. Камата из-
носи од три до четири одсто, у
зависности од тога да ли је
средство обезбеђења кредита
земља или банкарска гаран-
ција. Када се у залог дају ора-
нице, онда се на милион ди-
нара зајма мора дати земља
вредна 1,3 милиона динара.
Највиши износ кредита је 10
милиона, а најнижи 200.000
динара. 

Нишко удружење
нуди бесповратна
средства за 
оснивање малих
предузећа

Удружење грађана „Енека”
из Ниша представило је у
уторак, 16. децембра, свој
програм бесповратне финан-
сијске помоћи младим пред-
узетницима под називом
„Покрени се за посао”. Ми-
ливоје Јовановић, менаџер
пројекта, објаснио је да је он
намењен људима старости
од 25 до 35 година који „због

свог социјалног статуса” не
могу да добију кредите ко-
мерцијалних банака за запо-
чињање посла.

Јовановић је додао како
заинтересовани могу добити
до 220.000 динара помоћи за
куповину неопходне опреме
за покретање малих поро-
дичних предузећа или про-
ширење постојећег бизниса.
Новац за реализацију про-
јекта поклонила је компани-
ја „Филип Морис”, власник
Дуванске индустрије Ниш, у
склопу свог друштвено одго-
ворног пословања.

Ова помоћ ипак није безу-
словна, јер онај ко је тражи
мора дати учешће од 20 од-
сто, а остатак новца у износу
од највише 220.000 динара

жавању ових малих предузе-
ћа. Циљ је да она заједнички
формирају бољу понуду како
би могла лакше да се проби-
ју на тржишту. Поред тога,
заједничка набавка матери-
јала за производњу омогућа-
ва им да јефтиније добију
неопходне сировине.

Тражена опрема се наба-
вља преко „Енеке”, а преду-
зетници могу набавити нова
или половна и репарирана
средства за рад или се могу
одлучити да им се она на-
праве по поруџбини. Јовано-
вић је истакао да ова органи-
зација ради већ 10 година и
да је за то време је подржала
1.200 клијената, а више од
80 одсто њих је успело да
одржи посао.

обезбеђује „Енека”. Јовановић
је навео да се учешће плаћа
тек када предузетнику стигне
тражена опрема. У случају да
клијент жели да прошири по-
сао којим се већ бави, услов за
добијање бесповратних сред-
става је да запосли једног или
више радника.

Удружење „Енека” своје
ангажовање не завршава до-
делом новца, већ организује
и обуку почетника у послу,
све време пружа саветодавну
помоћ корисницима финан-
сијских средстава, брине се о
промоцији предузетника и
њихових фирми, а у послед-
ње време инсистира на умре-

Четвртак, 18. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Покрајина подстиче
извоз и развој 
пољопривредних 
газдинстава

Представници Развојног фон-
да Аутономне покрајине Вој-
водине представили су у уто-
рак, 16. децембра, у Регио-
налној привредној комори
Панчево, дугорочне и кратко-
рочне кредите које нуде при-
вредницима и пољопривред-
ницима у Покрајини.

Душан Бајић, директор
Фонда, рекао је да је преду-
зетницима, као и микро, ма-
лим и средњим предузећима
на располагању пет кредита,
од којих су три дугорочна, а
два краткорочна. Први дуго-
рочни је намењен набавци

Нешто више од 350
радника из пет 
предузећа узеће 
отпремнине 
од државе

Вишак запослених у
„Азотари” зависиће
од тога да ли ће она
уопште прорадити

Програм Владе Србије за ре-
шавање питања технолошких
вишкова у предузећима у ре-
структурирању искористиће
укупно 356 радника на тери-
торији Панчева. Толико их се
пријавило за добровољни од-
лазак по неком од основа по-
нуђених у Програму у пет ов-
дашњих предузећа. Највише
их је у „Петрохемији” (257),
затим у Индустрији стакла
Панчево (67), а најмање у по-
љопривредним фирмама „Се-
ме Тамиш” (8), „Долово” (3) и
„Војводина” из Старчева (1).

Намера Владе је да ова ме-
ра помогне фирмама у ре-
структурирању да се што боље
припреме за предстојећу при-
ватизацију, односно да смање
трошкове, консолидују своје
пословање и на тај начин по-
стану примамљивије могућим
купцима. Каква нас привати-
зација чека још увек није ја-
сно, јер држава крије интере-
сенте, али и праве намере с
великим фирмама.

Том збиру могло би се при-
кључити још двадесетак рад-
ника који су се пријавили за
добровољно напуштање рад-
них места у ХИП „Азотари”.
Они ће добити само отпрем-
нине у износу од 300 евра по
години стажа, без могућности
да до пензије добијају накна-
ду од Националне службе за
запошљавање, јер је основа
њиховог одласка из фабрике
Унапред припремљени план
реорганизације, којим је за-

ЗАВРШЕНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ОДЛАЗАК ИЗ ПРЕДУЗЕЋА

И ШТА САД?

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

КРЕДИТИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ

Повољни зајмови за паоре и привреду

ПРОМОВИСАН ПРОГРАМ ПОДРШКЕ

ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Покрени се за посао

ДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ПЕТРОХЕМИЧАРА

Увод у Нову годину
Удружење пензионера „Пе-
трохемије” ће поводом Нове
године организовати друже-
ње бивших радника тог пред-
узећа. Предновогодишње „за-
гревање” некадашњих члано-

ва тог колектива заказано је
за 23. децембар од 17 часова
у просторијама клуба „Петро-
хемије” у Улици војводе Пе-
тра Бојовића 2 – саопштило
је ово удружење.

трајних обртних средстава, а
рок отплате је три године уз
грејс-период од шест месеци.
Друга два зајма намењена су
инвестицијама у прерађивач-
кој прехрамбеној индустрији,
један за набавку опреме, а
други за капиталне инвести-
ције. Рок отплате за обе позај-
мице је пет година.

Представљајући краткороч-
не кредите, Бајић је навео да
је један намењен финансира-
њу извоза, а други обезбеђива-
њу ликвидности предузећа.
Рок отплате оба зајма је годи-
ну дана, с тим што се први
враћа након истека тог рока, а
могу га користити и велике
фирме. У случају кредита за
обезбеђивање ликвидности
постоји период мировања од
три месеца, након чега се по-

зајмица враћа у три рате. Ка-
мата је од три до четири од-
сто, у зависности од средстава
обезбеђења кредита које кли-
јент нуди. Сви поменути зај-
мови везани су за курс евра.

Услови за одобрење ових
позајмица су да фирма није
каснила с плаћањем финан-
сијским институцијама више
од 60 дана у последњих 12 ме-
сеци и да јој рачун није био
блокиран дуже од 30 дана.
Кредит за обртна средства не
могу добити трговци, јер је он
намењен искључиво произво-
ђачима или привредницима
који се баве услугама.

Регистрована пољопривред-
на домаћинства имају прили-
ку да добију позајмицу за на-
бавку механизације, опреме,
основног стада, дугогодишњих

цртано утврђивање могућег
вишка запослених.

То је највероватније разлог
за тако слаб одзив запосле-
них, јер ће њихове колеге које
одлазе из других поменутих
фирма по Владином Програ-
му имати мање отпремнине
за 100 евра по години стажа,
али ће пензије углавном доче-

ду потребни фабрици јесте да
она напокон добије гас за
производњу. Рад „Азотаре” је
заустављен крајем октобра
због тога што је Русија знатно
смањила испоруке природ-
ног гаса Србији због дуга.
Влада је зато искључила ин-
дустрију с гасних инсталаци-
ја како топлане на почетку

ништа не дешава. Касније су
признали да проблем постоји,
али су пробали да га умање.
Један од трапавијих начина
на који су то чинили је да су
неколико пута саопштавали
како је договор постигнут, а
премијер Александар Вучић
је чак тврдио да ће индустри-
ја добијати овај енергент по

НАГРАЂЕН ВЛАДИМИР ПАНДУРОВ

Примена европских стандарда

САОПШТЕЊЕ ДОЛОВАЧКИХ ПАОРА

Неодговорност државе

кати уз нешто преко 30.000
динара месечне накнаде од
Националне службе.

Од 22 пријављена азотара-
ца, већина њих ће највероват-
није морати да остане у пред-
узећу уколико руководиоци
фабрике и њених организа-
ционих целина утврде да су
они неопходни за нормално
одвијање производње. Позна-
то је да „Азотара” нема до-
вољно радника у појединим
погонима, па редовно мора
да исплаћује прековремене
сате запосленима који раде
дупле смене.

Наравно, основни услов да
неки од тих пријављених бу-

грејне сезоне не би остале без
горива.

То јавност не би добро при-
хватила, а да не помињемо да
би неко морао да објасни от-
куд тај преокрет после онако
успешне посете Владимира
Путина Србији. Бар према
тврдњама наше власти. Како
се не би догодило да дневни
извештаји истраживања јав-
ног мњења почну да показују
пад рејтинга премијера, што
се никако не би уклопило у
готово хистерично ширење
позитивних вести о њему, на-
ши званичници су одлучили
да срамно ћуте о проблему с
Русима и праве се као да се

знатно повољнијој цени. То се
до данас није догодило, па ће
бити уврштено у још једно у
низу неиспуњених обећања.

Ових дана поново се могло
незванично чути да ће тог
јефтинијег гаса ипак бити до
краја децембра. Да ли је то
коначно истинита добра вест
или само предновогодишње
спиновање оптимизма? Љу-
дима који искрено верују да
Божић Бата и Деда Мраз по-
стоје, да је Љубиша Трговче-
вић пророк и видовњак, а Да-
фина Милановић „народна
мајка” свеједно је о чему се ту
ради. Само нек је шарено и да
лепо звучи.



ле, а у нашем случају просла-
ва је предвиђена годишњим
планом установе – истиче
Снежана Антонијевић.

Она је на крају констатова-
ла да је конкурс за директора
школе отвореног типа и да
свако ко испуњава услове има
право и да конкурише и да се
предомишља.

Тешке оптужбе
Сукоб мишљења и супротста-
вљени ставови актера ове
приче унели су, сплетом
околности, и политичку ди-

мензију у случај. На
адресу наше редакције
стигло је писмо Мила-
на Радмановића, аме-
ричког држављанина и
супруга учитељице која
припада групи незадо-
вољних родитеља, ори-
гинално послато пред-
седнику Демократске
странке Бојану Пајти-
ћу, у коме покрајин-

ског посланика Петра Андре-
јића назива „кадровиком без
портфеља” и оптужује га за
уплитање у избор директора
основне школе у Старчеву.

Такође, Радмановић тврди
да је Андрејић позвао телефо-
ном његову супругу, „угледну
учитељицу са 30 година ста-
жа, мајку троје деце”, те да ју
је „засуо гомилом погрда и
увреда”, као и претњама. Рад-

њеним представницима школ-
ског одбора, па не видим шта је
спорно у томе да делегати Ме-
сне заједнице подрже Снежану
Антонијевић, која је добила нај-
више гласова запослених у на-
шој основној школи – рекао је
Петар Андрејић за наш лист.

О писму и оптужбама Мила-
на Радмановића не жели да по-
лемише, јер сматра да су наве-
дене ствари скарадне и стра-
шне. Ипак, рекао је да јесте по-
звао телефоном Радмановиће-
ву супругу, иначе, како каже,
своју дугогодишњу пријатељи-
цу, и да је разговор протекао у
„темпераментном и отвореном
сучељавању мишљења и ставо-
ва о петицији”. Андрејић је до-
дао да је том приликом затра-
жио да га незадовољни родите-
љи изузму из петиције. У њој га
њени аутори оптужују да је
умешан у избор директора
школе, а Андрејић, како каже,
нема везе с тим.

С обзиром на то да је уред-
ништво „Панчевца” одлучило
да пружи прилику свим стра-
нама у овом случају да изнесу
своје ставове, који су уочљиво
сукобљени и потпуно различи-
ти, овог пута, како не бисмо
„добили” да навијамо за било
кога, читаоци неће моћи да
прочитају и новинарски став о
свему. То не значи да га неће
бити следеће недеље.

Пламени стуб етиленске ба-
кље висок неколико метара у
понедељак, 15. децембра, уз-
немирио је грађане Панчева и
многи су посумњали да се не-
што чудно дешава у погонима
петрохемијског гиганта. За
разлику од прошлог пута, кад
јавност није била обавештена

на време о разлозима наведе-
не појаве, која је пре више од
месец дана настала приликом
пуштања у рад фабрика након
ремонта, менаџмент „Петро-
хемије” је сада правовремено
упознао Панчевце с дешава-
њима у јужној зони. Такав од-
говоран став запослених у тој
компанији у складу је са од-
редбама Архуске конвенције о
доступности информација од
јавног значаја, а које се тичу
заштите животне средине и
здравља људи.

Према речима надлежних из
„Петрохемије”, услед кратко-
трајног прекида у напајању стру-
јом, око 13 сати, дошло је до кра-
ћег поремећаја редовне произ-
водње у фабрикама Етилен и
ПЕНГ, као и у доради ПЕВГ-а.
Као последица пада напона у си-
стему јавио се повећан пламен
из бакље и то је трајало око пола
сата. Запослени су предузели ме-
ре у складу с процедурама и
упутствима за поступање у та-
квим ситуацијама. Утицаја на
радну и животну средину није

било, а све надлежне институци-
је биле су благовремено обаве-
штене – тврде у „Петрохемији”.
Након успостављања нормалних
процесних параметара убрзо је
настављена производња у фа-
брици Етилен и доради ПЕВГ-а,
док је производња у фабрици
ПЕНГ настављена у вечерњим
сатима. Анализатори градског
мониторинг система бележили
су од 15 сати пораст нивоа пра-
шкастих материја и укупних
угљоводоника, али вредности
нису биле драматичне.

» Наставак са стране 1

Кад је реч о оптужбама које се
тичу програма „Школа без на-
сиља”, Антонијевићева каже да
су сви запослени прошли обуку
и да сви наставници и разред-
не старешине имају своја заду-
жења, као и да школа реагује
на примедбе родитеља на рад
наставника у поступку предви-
ђеном актима школе.

– Сваки захтев родитеља,
било да је у вези с директором
школе или било ким другим,

УРУЧЕНО ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ „ЈЕЛЕНКУ”

ЕВРОПА ПРЕПОЗНАЛА ТРУД

публиковано као карта и у ви-
ду флајера, где је све објашње-
но, а трећи и веома важан еле-
мент у додели награде јесте и
тај да је пројекат подржала ло-
кална самоуправа – рекао је
Гранђеано за наш лист. 

Према речима председника
„Јеленка”, у оквиру награђеног
пројекта у Делиблатској пе-
шчари укупно је обележено 45
километара пешачких стаза.

– Обележавање стаза на
Чардаку почело је 2009. годи-

не захваљујући великом раду
волонтера „Јеленка” и тиму
водича, који су осмислили све
те стазе. Европска асоцијација
је препознала наш труд. Све
стазе су обележене и сигурне,
тако да свако, зависно од сво-
јих афинитета и физичких
способности, може да изабере
руту која му највише прија –
рекао је др Младен Јанић и
додао да би била велика ште-
та да наши суграђани не иско-
ристе ове стазе, које су на све-

га 40 минута вожње од Панче-
ва, јер је шетња у овом делу
Пешчаре одмор и за тело и за
душу.

Награду од 1.500 евра, осво-
јену на конкурсу Европске пе-
шачке асоцијације, Плани-
нарско друштво „Јеленак”
употребиће за одржавање
управо тих стаза. О значају
награде говори и податак да је
другу награду освојила Регио-
нална туристичка организа-
ција Луксембурга. Ученици ОШ „Свети Сава” и

њихови родитељи имали су
прошлог четвртка, 11. де-
цембра, веома занимљиво и
корисно предавање о репро-
дуктивном здрављу. Преда-
вачи, учесници пројекта
„Златни мост – секс за по-
четнике”, који је подржао
Секретаријат за омладину и
спорт АП Војводине, гово-
рили су на занимљив, духо-
вит, опуштен и прилагођен
начин о овој комплексној и
широкој теми. Одрасли који
учествују у пројекту (роди-
тељи и наставници) имали
су могућност да чују шта то
интересује адолесценте, а
због чега брину и да тимски
покушају да помогну и од-
говоре на њихова питања и

дилеме у вези с полним од-
носима.

Реч је о програму којим
ће бити обухваћено 20
основних школа широм
Војводине, а до сада је одр-
жано седам сусрета. Зами-
шљен је као увод у едука-
цију и покушај успоставља-
ња комуникације између
ученика, родитеља и на-
ставника. Удружење „Ска-
ска” из Зрењанина реализа-
тор је овог пројекта, који
представља један од првих
корака ка разбијању бари-
јера кад је у питању репро-
дуктивно здравље и скида-
ње табуа с тема као што су
секс или контрацепција у
основним школама АП Вој-
водине.

У Делиблатској 
пешчари обележено
укупно 45 
километара 
пешачких стаза

Заједнички подухват
љубитеља природе и
локалне самоуправе

Планинарско друштво „Јеле-
нак” добило је признање
Европске пешачке асоцијаци-
је за реализацију пројекта
обележавања пешачких стаза
на Чардаку. Др Младену Ја-
нићу, председнику „Јеленка”,
у уторак, 16. децембра, у
Градској управи плакету и
новчану награду уручио је
Марцел Гранђеано, представ-
ник те пешачке асоцијације,
који је нагласио како је основ-
ни услов овог конкурса био да
пројекат има еколошки ка-
рактер и да је у вези с пешаче-
њем. Чланови тог друштва су
у периоду од 2009. до 2013.
године, у сарадњи с локалном
самоуправом, уређивали и
обележавали стазе и путеве у
Делиблатској пешчари и
европска асоцијација је на-
градила тај подухват првим
местом на овогодишњем ме-
ђународном конкурсу.

– Урађена је добра маркаци-
ја на самом терену. Затим је то

Четвртак, 18. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Друштво математичара Ср-
бије у сарадњи с Министар-
ством просвете, науке и тех-
нолошког развоја сваке го-
дине организује такмичења
свих нивоа из математике и
информатике за ученике
панчевачких школа. Тако је
у суботу, 13. децембра, у
Техничкој школи „23. мај”
одржано општинско такми-
чење за средње школе. Зна-
ње је одмерило укупно 68
ђака (43 ученика из Гимна-

зије „Урош Предић” и 25 из
ЕТШ „Никола Тесла”), а нај-
бољи су били ђаци панчевач-
ке Гимназије: Марина Дебо-
говић (први разред), Михаи-
ло Ђорђевић (други разред),
Исидора Ристовић (трећи
разред) и Жељко Арсић у ка-
тегорији матураната.

Следеће, окружно такми-
чење из математике за сред-
ње школе одржаће се 31. ја-
нуара 2015. године такође у
Техничкој школи.

Први, испред Луксембурга

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” У СТАРЧЕВУ

Политичка игра или само сукоб табора?

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Гимназијалци
најбољи

СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Разбијање табуа

Старчевачка Основна школа
„Вук Стефановић Караџић”
недавно је у оквиру пројекта
„Вучкова школаријада” уго-
стила 36 ђака с Косова и Ме-
тохије (из Шилова), из Вр-
шца и Конака. Ђаци, настав-
ници, учитељи и остали за-
послени у школи приредили
су топлу добродошлицу го-
стима и свечаност под нази-
вом „Дружењем против на-
сиља”. Богат културно-умет-
нички и спортски програм
није оставио равнодушним
никог од присутних. Учени-
ци и наставници, гости и до-
маћини, такмичили су се у
различитим спортским ди-

сципилнама и у квизу знања.
Организована је и посета
Храму Светог Пантелејмона
у Старчеву и манстиру у Вој-
ловици.

„Вучкова школаријада” је
сада први пут организована,
а подршку за реализацију
тог програма пружио је По-
крајински секретаријат за
образовање АП Војводине.
Циљ скупа био је да се успо-
стави међурегионална са-
радња, подстакну развијање
позитивне вршњачке кому-
никације, дружење и него-
вање спортског и такмичар-
ског духа, а све у сврху пре-
венције насиља.

ВУЧКОВА ШКОЛАРИЈАДА

Дружењем против 
насиља

ПОРЕМЕЋАЈ У РАДУ „ПЕТРОХЕМИЈЕ”

Пад напона у мрежи

мановић је понудио и „поли-
графско утврђивање истине”.

Он је Пајтићу хтео да ука-
же на „безобразлук, насиље,
непристојност и непоштова-
ње основних људских и демо-
кратских права”, што, према
његовим речима, у својој ло-
калној заједници у случају
избора директора школе
спроводи члан ДС-а Петар
Андрејић.

Отворено сучељавање 
мишљења
Покрајински посланик Петар
Андрејић одбацује све оптужбе
које се тичу његовог личног и
политичког ангажовања током
избора директора у основној
школи у Старчеву. Тезе да је
вршио притисак на одлуку
Скупштине МЗ Старчево, чија
је препорука члановима школ-
ског одбора била да прихвате,
тј. подрже кандидата кога је
већином гласова изабрало на-
ставничко веће, сматра неко-
ректним и злонамерним.

– Једино смо насељено место
на територији града Панчева
које је остварило право да у ор-
ган управљања школе постави
представнике Месне заједнице,
тако да чланови које делегира
Скупштина МЗ Старчево у
школском одбору заступају ло-
калну заједницу, а не себе.
Скупштина је донела одлуку
једногласно и она је прослеђена

никад није прикриван и про-
слеђиван је школском одбору
ако је њему био упућен. Што
се тиче запошљавања, пошто-
вала се листа технолошких
вишкова, што закон и налаже.
Одговорно тврдим да ниједан
мој рођак није запослен, нити
је вршен избор по партијском
критеријуму. Дан школе сва-
ке године организују све шко-



ХРОНИКАХРОНИКА

У суботу и недељу, 13. и
14. децембра, на Зеленој
пијаци и на бувљаку при-
купљана су средстава за
лечење нашег суграђани-
на Владимира Ђорђевића.
Према речима дечаковог
оца Синише Ђорђевића,
акција је била успешна, а
прикупљена сума износи
51.261 динар. Он захва-
љује „Зеленилу”, које је
помогло организацију ак-
ције, продавцима на пија-
ци и бувљаку и свим гра-
ђанима који су учествова-
ли у акцији.

Осмогодишњи Влада
болује од комплексне епи-
лепсије, има цисту на мо-
згу, оперисао је тумор на бубре-
гу и срце. У фебруару га чекају
две контроле – срца и главе, у

Русији и Турској, а неопходна
је и операција цисте на мозгу.
За све захвате Ђорђевићима је
неопходно чак 65.000 евра.

Захват на срцу изведен
је у фебруару ове године
у Турској. Због недостат-
ка средстава мали Влада
није отпутовао на две за-
казане контроле срца – у
августу и децембру, као
ни на преглед главе у но-
вембру. Да би се спрове-
ла операција цисте на
мозгу, неопходно је утвр-
дити да је срце у добром
стању. Влада се, према
речима његовог оца, до-
бро осећа, мада му не
пријају временске при-
лике, због чега је при-
лично нерасположен. У
школу иде колико може,
а ученици и наставници

су уз њега.
– Пре две недеље Влада је

ишао на неке контроле. Резул-

тати су добри, што значи да
циста не расте јер је контро-
лисана лековима, а и са срцем
је све у реду. Контролу срца
морамо извршити и код док-
тора који га је оперисао у Тур-
ској како би нам дао сагла-
сност за следећу операцију –
објашњава Синиша Ђорђевић
и додаје да је за контролне
прегледе неопходно око
20.000 евра.

Кутије за донације ради ле-
чења малог Владе постављене
су у трговинским ланцима
„Дис” и „Идеа”, код Плинаре, у
апотеци „Тилија”, преко пута
Аутобуске станице, у продав-
ници „Уради сам”, у згради су-
да, као и у свим објектима Апо-
теке Панчево. Од августа, кад
су постављене кутије, до про-
шле недеље у државној апоте-
ци прикупљено је 173.995 ди-
нара. Новац се може уплатити
и на текући рачун дечаковог
оца Синише Ђорђевића, број:
340-32110017-94, код Ерсте
банке с назнаком „Помоћ за
Ђорђевић Владимира”, а досту-
пан је и смс број 7427. Цена по-
руке је 100 динара.

Биће формирана комисија која ће утврдити 
евентуално постојање стручних пропуста. 

Др Небојша Тасић, 
директор Опште болнице

Национална служба за запо-
шљавање – Филијала Панчево
реализује обуку за вођење по-
словних књига за пет особа са
инвалидитетом. Курс је почео
17. новембра и трајаће до 27.
јануара следеће године, а спро-
води се у Агенцији за образова-

ње „Школа знања” у Панчеву.
Извођач обуке је агенција „Све-
ти Сава” из Чачка.

Како се наводи у саопштењу
НСЗ-а, циљ обуке је да особе
са инвалидитетом стекну нова
знања и вештине и тиме пове-
ћају своје шансе на тржишту

рада. Она обухвата основна
знања из рачуноводства и
књиговодства. Кроз наставу
књиговодства кандидати тре-
ба да стекну и развију особине
тачности, систематичности,
одговорности и добре комуни-
кације у тимском раду.
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НЕМАРНОСТ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАНЧЕВО?

СТРАНО ТЕЛО ЗАБОРАВИЛИ У ОБРАЗУ
Компликације довеле
до тровања крви,
младић се након
операције опоравио

Пре три недеље (24. новем-
бра) у хируршкој амбуланти
Опште болнице Панчево по-
моћ је затражио наш млади
суграђанин Немања Зубовић
(22) због повреде у левом пре-
делу доње вилице коју је задо-
био приликом руковања бру-
силицом. Како су нам обја-
снили његови родитељи, који
се се обратили нашој редак-
цији да би указали на несаве-
сно лечење лекара Опште
болнице, њихов син је врло
вешт у руковању оваквим ала-
тима, али тренутак непажње
довео је до кидања брусне
плоче с брусилице која се рас-
пршила у комадиће и зарила
му се у лице.

Рад у полумраку
Родитељи су га одмах преве-
зли у болницу, у хируршку
амбуланту, где их је примила
докторка. Урађен је рендген-
ски снимак на коме је приме-
ћена сенка унутар ране, али
нико од четири лекара који су
погледали снимак, како тврде
Немањини родитељи, није по-
сумњао да је у питању нешто
озбиљно. Како прича Нема-
њин отац Душан Зубовић,
докторка О. В. Г. почела је да
ушива рану у недовољно осве-
тљеној просторији.

– Питао сам је да ли имају
лампу, на шта сам добио од-
говор да немају и да су нави-
кли да раде у таквим услови-
ма. Онда сам приметио нешто
црно унутар ране и питао је
шта је то, а она је одговорила
да је то спаљена кожа. Ушила
му је рану и дала лек против
болова и антибиотик – каже
Душан Зубовић.

Следећег јутра мајка је Не-
мању довела на превијање, а
већ неколико сати касније по-
челе су прве тегобе.

– Добио је високу темпера-
туру и лице је почело да му
отиче. Одвела сам га у Дом
здравља и докторка ми је ре-
кла да је то нормална реакци-
ја после таквих повреда и по-

ПРОМОВИСАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Насиље свуда око нас

Страну припремила 

Ивана 
Предић

БОРБА ЗА МАЛОГ ВЛАДУ ЂОРЂЕВИЋА

Прикупљање новца за контроле и операцију

Неформална група ТРИМ у
партнерству са организаци-
јом Женска мировна група
Панчево (ЖМИГ), уз подр-
шку Дома омладине Панче-
во, реализује пројекат „Наси-
ље (ни)је тамо негде”, који је
финансијски подржала ло-
кална самоуправа. У оквиру
тог програма у четвртак, 11.
децембра, у холу Градске
управе одржан је скуп на ком

су учествовале представнице
Савета за родну равноправ-
ност Скупштине Панчева и
Сигурне куће. Приређен је и
перформанс средњошколки
које су учествовале на радио-
ницама спроведеним у окви-
ру пројекта.

Маријана Јовић из нефор-
малне групе ТРИМ објасни-
ла је да је ово први пројекат
те организације који је Град
подржао на конкурсу за мла-
де. Тема је родна равноправ-
ност, вршњачко насиље из
родне перспективе, а циљ је
да се скрене пажња на њего-
ву распрострањеност и да се
укаже на непостојање аде-
кватних механизама за ње-
гово спречавање. Колико је
стање алармантно показују
резултати великог „Унице-
фовог” истраживања међу
ђацима у Србији, које је по-
казало да је чак 69 одсто

ученика основних школа бар
једном било изложено родно
заснованом насиљу током
претходне школске године.

Претпоставку о родном
идентитету и улоге је неоп-
ходно мењати – сматра Ми-
лица Тодоровић, председни-
ца Савета за родну равно-
правност. Она оцењује да је
насиље дубоко укорењено у
свим порама друштва и да

грађани морају да га разуме-
ју и указују на њега како би
се оно спречило. Наша саго-
ворница истиче да је велики
успех Савета за родну равно-
правност што функционише
већ седам година и да су не-
ки од најважнијих докумена-
та чије је доношење иници-
рало то тело – Одлука о рав-
ноправности полова и Про-
токол о поступању у случаје-
вима насиља над женама.

На трибини је рад предста-
вила и Сигурна кућа. Струч-
њаци те установе помажу жр-
твама насиља на психоло-
шком плану, економски их
оснажују и пружају им уто-
чиште – и у томе су веома
успешни. Недостатак је, како
је рекла једна представница
Сигурне куће, што се често
дешава да нека институција
из мреже установа које треба
да их подрже закаже.

НОВА ОБУКА ЗА ИНВАЛИДЕ У НСЗ-у

Стицање знања из рачуноводства

Пише: Д. Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Најздравије воће 
на свету

Урма
Има широк спектар
здравствених и нутритив-
них вредности, због којих
се сматра најздравијим
воћем. Садржи мало ма-
сти и протеина, али је бо-
гата угљеним хидратима.
Зрела урма садржи вита-
мине А, Цe, Бe1 и Бe2, а
такође је добар извор на-
тријума, магнезијума,
калцијума, калијума и
гвожђа. С обзиром на то
да је богата гвожђем, пре-
поручује се анемичним
особама, деци у пуберте-
ту и трудницама. Сто гра-
ма има око 270 калорија,
што значи да је једна од
најкалоричнијих воћки,
па је опрезно једите уко-
лико сте на дијети. Сма-

тра се да јача тело, сма-
њује холестерол у крви,
регулише пробаву, штити
стомак од паразита и бак-
терија, а и богат је извор
антиоксиданата, који су
врло важни за заштиту од
срчаних обољења и кан-
цера. Природни шећер
који се налази у урми са-
вршена је алтернатива
обичном. Лако се вари и
смањује осећај глади. Ур-
ма се употребљава за пра-
вљење слаткиша и пудин-
га, користи се као дода-
так јелима и хлебу, од ње
се праве намази, сирупи,
сирће и безалкохолна пи-
ћа. Овог пута препоручу-
јемо да брзо и лако на-
правите најбоље енергет-
ске плочице које сте икад
пробали.

Енергетске плочице
ППооттррееббнноо  јјее:: 220 грама урми, 150 грама печеног језгра лешни-

ка, 150 грама печеног језгра бадема, 130 грама суве бруснице,

прстохват морске соли, једна кафена кашика екстракта ваниле

и две кафене кашике воде.

ППррииппррееммаа::  За припремање ће бити потребан мултипрактик или

сецко. Лешнике и бадеме грубо уситнити. Урме одвојити од ко-

штица, па их додати лешницима и бадемима и наставити мик-

сање. Убацити бруснице и воду, па ситнити док маса не поста-

не компактна. Мањи плех обложити провидном приањајућом

фолијом, па добро утиснути масу у тај калуп. Изравнати, па од-

озго такође прекрити приањајућом фолијом. Затим оставити у

фрижидеру да преноћи. Следећег дана скинути горњу фолију и

преврнути масу на даску за сечење. Дугачким ножем исећи 12

једнаких плочица.

ООвваајј  ррееццеепптт  ии  ммннооггее  ддррууггее  ммоожжееттее  ппррооннааћћии  ннаа  ссаајјттуу  wwwwww..bbrrzzooiillaakkoo..ccoomm
ССТТРРУУЧЧННАА  ККООММИИССИИЈЈАА  ЋЋЕЕ  РРААЗЗММААТТРРААТТИИ  ССЛЛУУЧЧААЈЈ

Директор Опште болнице Панчево др Небој-

ша Тасић изјавио је за наш лист да ће пово-

дом овог случаја бити формирана стручна

комисија која ће утврдити евентуалне струч-

не пропусте у раду једног или више лекара.

Уколико се донесе закључак да је било про-

пуста над запосленима ће бити спроведени

адекватни законом предвиђени поступци.

– Ако родитељи не буду задовољни одлу-

ком комисије, они имају право да се обрате

и заштитнику пацијентових права, а могу и

да подигну приватну тужбу против особа за

које сматрају да су учиниле повреду закона

– додаје Тасић.

Иначе, у Општој болници се санкције

према запосленима услед пропуста у

раду спроводе, како каже Тасић, оноли-

ко често колико је потребно да се стане

на пут бахатом понашању неких запо-

слених. 

слала нас је кући. Није му да-
ла ни антиоксидативну (АТ)
заштиту образлажући да је он
2005. године њу добио. Међу-
тим, накнадно смо сазнали да
она мора да се да у оваквим
случајевима без обзира на то
када је раније примљена. Ту
вакцину је на крају добио у
Београду – објашњава Снежа-
на Зубовић, Немањина мајка.

Нестручност или немарност?
Како је оток постајао све већи,
толико да младић није више
могао да гута, а ускоро се про-
ширио чак до половине леђа,
Немањини родитељи су са
њим се упутили у Општу бол-

ницу. Примљени су у ОРЛ ам-
буланту. Након прегледа ура-
ђено му је хитно снимање ске-
нером које је показало да у
ушивеној рани постоји страно
тело величине 39 са 23 мили-
метара и више сличних фраг-
мената. Према речима Нема-
њиних родитеља, лекари су
предложили да Немања оста-
не на одељењу, али су Снежана
и Душан одлучили да је најбо-
ље да, због лошег искуства, де-
те збрину београдски лекари.

Исте вечери са упутом су
дошли у Клинички центар
Србије, где су Немањи отво-
рили загнојену рану наживо и
оперисали га под тоталном

анестезијом како би му изва-
дили страна тела. Према ре-
чима родитеља, констатовано
је да је код њиховог сина по-
чело тровање крви и да су до-
шли у последњи час.

– Овим путем желимо да
укажемо на грешке лекара ко-
је се дешавају у Општој бол-
ници, а нажалост се десила и
нама. Не знам да ли је у пита-
њу нестручност или немар-
ност, али томе се мора стати
на пут – децидан је Душан Зу-
бовић.

Он је додао да се његов син
сада добро опоравља и да су
избегли најгоре захваљујући
њиховој брзој реакцији.

Зграда од цигала и малтера, брусна плоча од чврстих материјала, сукрвица од крви...



Чланови Удружења грађана
„Сунцокрет” из Омољице
ових дана успешно приводе
крају уређење приобаља за-
штићеног Парка природе По-
њавица.

Они су до сада очистили
део тог парка, који је познат
као полуострво, а налази се
поред Спортског центра Мла-
дост, уредили су пешачке ста-
зе што служе као шеталишта и
трим-стазе, поставили су лет-
њиковац, десет клупа, десет
канти за ђубре и мапу дуж ше-
талишта, а купили су и опре-
му за одбојку на песку.

– Нашом акцијом желимо
смо да пробијемо лед и на-
правимо први корак у реша-
вању проблема који постоје
на Поњавици. Уређењем пе-
шачке стазе хтели смо да љу-
ди чешће проводе време на
приобаљу Поњавице и да док

гледају у реку схвате да су они
једини који јој могу помоћи.
Иако је огромна количина
муља који се налази на дну
Поњавице велики проблем,
малим а ефектним корацима,
као што је онај који је напра-
вило Удружење „Сунцокрет”,
повећава се свест људи о зна-

чају чишћења Поњавице.
Исто тако се повећава и свест
о томе да се само постепеним
напорима долази до великих
резултата. Уколико се не по-
кренемо из места на коме го-
динама стојимо никада неће-
мо стићи до чисте Поњавице
– изјавила је Сања Деспото-

вић, председница Удружења
„Сунцокрет”.

Иначе, акција тог удружења
одвија се у оквиру пројекта
„ReDiscovery”, који је финан-
сирала фондација „Траг”, а
подржали су га Америчка
агенција за међународни раз-
вој USAID и Институт за одр-
живе заједнице ISC. Поред
тих организација, реализацију
пројекта су подржали и Месна
заједница Омољица, ЈКП
Омољица, Покрајински завод
за заштиту природе, Дом кул-
туре Омољица, Канцеларија
за развој села Панчева, ЈП
„Тамиш–Дунав” и још неколи-
ко невладиних организација.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 

ГРАЂАНИ И ДАЉЕ УРЕДНО ПЛАЋАЈУ РАЧУНЕ
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Током 2014. није 
било поскупљења 
воде због пада 
стандарда и кризе

Грађани углавном на
време измирују 
обавезе, а 
најревноснији 
су пензионери

– Током 2014. успели смо да
задржимо задовољавајући ни-
во наплате. Грађани су још
увек добре платише, а најрев-
носнији су пензионери. На-
плата је била за неколико
процената нижа у односу на
прошлу годину, с обзиром на
кризу и пад стандарда, али
ипак иде неким темпом. Иако
је то било предвиђено мемо-
рандумом с немачком банком
KFW, чији кредит користимо,
ове године ниједном нисмо
повећали цене. У сваком тре-
нутку смо водили рачуна да
грађани имају довољно воде и
да она буде хемијски и бакте-
риолошки исправна за пиће.
Поред тога, током 2014. годи-
не смо успели да регенерише-
мо пет бунара, што је такође
значајно – изјавила је Мили-
ца Радовановић, директорка
„Водовода и канализације”.

На конференцији за нови-
наре одржаној 16. децембра,
на којој су сумиране активно-
сти тог комуналног предузећа
у овој години, Радовановиће-
ва је истакла да је завршена
реконструкција енергетског
кабла, да се приводе крају ра-

довољно, као на територији
Горњег града.

Радовановићева је истакла
да је, што се тиче постојеће
инфраструктуре, атмосфер-
ска канализација најстарија у
граду, с обзиром на то да је та-
мо где постоји направљена
пре више од сто година.

По њеним речима, неоп-
ходно је да наш град много
више улаже у побољшање те
мреже, јер бројне временске
прогнозе упозоравају да ће у
будућности бити све чешће ја-
ке кише, као што је то било у
мају ове године.

– До сада готово да се уоп-
ште није улагало у систем ат-
мосферске канализације, или
су та улагања била врло мала.
На пример, требало је да ове
године из буџета добијемо за
ту намену око тридесет и осам

Страну припремио
Михајло

Глигорић

дови на обнављању доводног
цевовода у Градској шуми и
да је настављена изградња ка-
нализационе мреже на Куде-
љарском насипу. Она је дода-
ла да је у току и изградња дру-
ге фазе водоводне мреже од
Старог Тамиша ка Долову.

Директорка „Водовода” је
као важне радове у овој годи-
ни навела и почетак рекон-
струкције водоводне мреже у
више улица на територији
Панчева (Стевана Сремца,
Илариона Руварца, Карађор-
ђевој и у делу Војвођанског
булевара), а по њеним речи-
ма, велики проблем и даље
остаје то што у појединим де-
ловима Панчева, као што су
насеља Стрелиште, Тесла,
Војловица и сам центар града,
или уопште нема кишне кана-
лизације, или је има, али не-

Директорка „Водовода” Милица Радовановић

милиона динара, а припало
нам је само пет стотина хиља-
да динара – нагласила је Ра-
довановићева. 

Говорећи о пословима који
се планирају у наредној годи-
ни, истакла је да је добро што је
покренута правна процедура за
пренос власништва са земљи-
шта на коме су објекти панче-
вачког водовода с Београда на
наш град. По њеним речима то
ће омогућити да ЈКП „Водовод
и канализација” добије лока-
цијску дозволу за изградњу ре-
зервоара запремине пет хиља-
да литара, што је један од пред-
услова за изградњу водовода из
Панчева до Јабуке и Глогоња.

Милица Радовановић је на-
вела да је за следећу годину
планиран и завршетак из-
градње фекалне канализације
на Кудељарском насипу. Та
инвестиција треба да се фи-
нансира из градског буџета и
очекује се да ће се за заврше-
так тих радова издвојити пет-
наест милиона динара. 

Поред тога, ради се и на из-
градњи потамишког колекто-
ра дужине око седам киломе-
тара за потребе северне инду-
стријске зоне и грађана Пан-
чева. Израда локацијске до-
зволе је у завршној фази, а
кад се она добије, приступиће
се изради пројектне докумен-
тације. Не само да ће тај ко-
лектор обезбедити боље
функционисање постојећег
канализационог система већ
ће омогућити и прикључива-
ње наших суграђана који жи-
ве на територији Карауле на
фекалну канализацију.

У оквиру акције „Сто терена
за једну игру”, коју је ових
дана покренула компанија
„Моцарт” како би помогла у
реновирању и поновном
оспособљавању руинираних
и запуштених кошаркашких
игралишта широм Србије,
стигао је и један предлог из
Панчева.

У информацији објавље-
ној на сајту „Моцарта” мо-
же се прочитати да је наш
суграђанин Игор Обрадо-

вић предложио да се међу
објектима који ће бити ре-
конструисани нађе и терен
на Стрелишту, у Улици Ду-
шана Петровића Шанета,
који припада Основној
школи „Мирослав Антић
Мика”.

На сајту www.deotvogzivo-
ta.com могуће је гласати за

ово игралиште и тиме до-
принети да оно буде изабра-
но за реконструкцију. Засад
има 1.026 гласова. 

ПОЧЕЛА АКЦИЈА РЕНОВИРАЊА 

КОШАРКАШКИХ ТЕРЕНА

Да опет будемо 
кошаркашка нација

АКЦИЈА ВОЛОНТЕРА ОМОЉИЧКОГ УДРУЖЕЊА „СУНЦОКРЕТ”

Уређују запуштено приобаље Поњавице

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас да ли је
данас теже трговцима или
купцима и зашто, а за два
наша читаоца или читатељ-
ке који су најкреативније
одговорили на ово питање
„Панчевац” и издавачка ку-
ћа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Хранити
его или породицу” Драгана
Великића.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Трговци, купци, накуп-
ци... Танак новчаник, пра-
зан џеп! Коме трговци да
продају, чиме купци да пла-
те, кога накупци да прева-
ре? Мртва трка, зачарани
круг!” 062/7121...

„Тешко је проценити ко
више пати због све ређих су-
срета!” 063/7417...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање: шта наши преци

нису могли ни да претпоста-
ве о добу у којем ми живи-
мо? Они ће освојити по је-
дан примерак књиге „Приче
о црвеном сирку” Моа Јена.

То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:

„Мој деда Жика није мо-
гао ни да сања турбине, бу-
шилице, амалгам и остале
справе за мучење које кори-
сте дивни зубари. Своје зубе
Жико је вадио шрафциге-
ром и чекићем на безболан
начин.” 065/5138...

„Сад ће им сликом доча-
рати наш драги Богдан Пе-
тров Боца све оно што нису
могли претпоставити о добу
у којем живимо, као што је
нама годинама дочаравао.”
063/2351...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.

Нова наградна питања по-
тражите на страницама овог
броја „Панчевца”. Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Дај шрафцигер да 
извадим зуб!

ЗАВРШЕНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРАЗНЕ ТЕЗГЕ

Слабо интересовање 
Од 715 тезги, колико их је
било слободно у новембру
на бувљаку, на лицитацији
одржаној 5. децембра изда-
то је 19 тезги, од којих једна
за сто хиљада динара. 

Два дана раније одржано
је и јавно надметање за тезге
на Зеленој пијаци. Од укуп-
но 77 тезги, колико је било
слободно, нове власнике је
добило 14. 

Подсећамо, Јована Ми-
ловановић, самостални са-
радник за контролу и ква-
литет пијачних услуга, из-
јавила је за „Панчевац” да
број слободних тезги на Зе-
леној пијаци зависи од го-

дишњег доба, односно од
понуде и потражње пољо-
привредних производа, и
да је почетком пролећа и
јесени број закупаца далеко
већи него зими. 

С друге стране, генерални
директор „Зеленила” Дра-
ган Катуца објаснио је на
конференцији за новинаре
смањено интересовање за
закуп тезги на бувљаку тиме
да је због реновирања пруге
Панчево–Београд драстич-
но смањен број возова који
су саобраћали на тој рела-
цији и самим тим број људи
који су викендом долазили
из Београда на бувљак. 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” УВАЖИЛЕ ЗАХТЕВЕ ПАНЧЕВАЦА

Чешћи поласци возова за Београд
Више полазака ка Београду,
нарочито у време јутарњег
шпица, и могућност да наши
суграђани који иду возом за
главни град више не морају,
као до сада, да преседају на
Панчевачком мосту, већ могу
да сиђу код Вуковог спомени-
ка, Карађорђевог парка или на
станици „Београд–Центар”,
најважније су новине у новом
реду вожње „Железница Ср-
бије” за 2015. годину.

Радован Лекић, главни ко-
ординатор у Сектору за превоз
путника у „Железницама Ср-
бије”, изјавио је да су новим
редом вожње првобитно била
предвиђена двадесет два по-
ласка дневно из нашег града
за Београд, али је тај број сма-
њен на седамнаест због радова
на изградњи другог колосека
пруге Панчево–Београд.

– Панчевци сада могу да
иду возом све до Вуковог спо-
меника, Карађорђевог парка
и станице „Београд–Центар”,
уместо да, као до сада, силазе
на станици „Панчевачки

мост”. Они којима то буде би-
ло потребно моћи ће да возо-
вима иду још даље и да про-
дуже до Земуна, Мале Крсне,
Ресника, Рипња, Младенов-
ца, Пожаревца и Ваљева без

потребе да купују још једну
карту. Што се тиче смањења
предвиђеног броја полазака
возова из Панчева за Београд,
оно је само привремено. Ра-
дови на прузи иду одлично и
руске фирме које их изводе
хоће да што више искористе
лепо време. „Железнице Ср-
бије” се извињавају Панчеви-
ма који иду возовима за Бео-
град, а ја их молим за стр-
пљење, јер ће, кад се заврше
радови, железнички саобра-
ћај бити неупоредиво бржи, а
поласци чешћи – нагласио је
Лекић.

Подсећамо, по новом реду
вожње са станице „Панчево-
–Војловица” за Београд иду
возови у 6, 6.30, 6.56, 7.57,
9.27, 9.55, 11.38, 12.10, 14.30,
14.55, 16, 17.45, 18.45, 20.32,
22.20 и у 23 сата. 



Страну припремио

Михајло
Глигорић

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

СТАРАЦ У ЗАТВОРУ ЗБОГ СУМЊЕ ДА
ЈЕ ПУЦАО У МЛАДИЋА
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Дамир Ковачевић
тешко повређен под
нејасним
околностима

Наређена истрага

Више јавно тужилаштво у
Панчеву одредило је тридесе-
тодневни притвор М. Лакети-
ћу (82) из нашега града и на-
редило спровођење истраге
против њега да би се утврдило
има ли основа за сумњу да је
починио кривично дело уби-
ство у покушају.

Према писању београдских
медија, Лакетић је крајем
прошле недеље у дворишту
своје куће у Рибарској улици
пуцао из пиштоља у Дамира
Ковачевића из Панчева, ста-
рог двадесет пет година, јер се
наводно уплашио да је он до-
шао да га опљачка. Да ли је то
тачно и да ли је то објашњење
за овај трагичан догађај, биће
јасно када се заврши истрага.

Једино што се за сада зна
јесте то да је један метак по-
годио Ковачевића у груди и
да га је екипа Хитне помоћи
која је интервенисала након
телефонског позива затекла
како лежи на стомаку у локви
крви. Пошто му је указана
прва помоћ у панчевачкој
Општој болници, Ковачевић

је због тежине повреде коју је
задобио хитно пребачен на
Одељење интензивне неге
Друге хируршке клинике у
Београду.

Подсећамо, у члану 47
Кривичног закона Србије, у
коме су наведене казне за
кривично дело убиство, изме-
ђу осталог се наглашава да је
важно да ли је то кривично
дело почињено с претходним

умишљајем, из користољу-
бља, на подмукао и свиреп
начин, уз намеру да се пара-
лелно угрозе и животи других
или је реч о убиству из нехата
и тзв. убиству намах чему је
претходио снажан страх
осумњиченог, који је без своје
кривице претрпео тешке
увреде или га је физички на-
пало лице што је у самоод-
брани убио.

За убиства из прве групе из-
ричу се затворске казне од
дванаест до четрдесет година,
колико после укидања смртне
казне износи максимална ка-
зна у нашем правосуђу.

Убиства која су почињена
из нехата и намах, без криви-
це лица која су осумњичена за
њих, кажњавају се затворским
казнама од шест месеци до
десет година.

– Стојимо на месту једног од
највећих страдања у Другом
светском рату на нашим про-
сторима. Један народ је посеб-
но био прогањан и жртвован у
тим страшним годинама, а то
су били Роми. Зато смо данас
овде – да одамо почаст жртва-
ма и сачувамо од заборава
истину о злочинима над при-
падницима ромске национал-
ности. Данас подсећамо и опо-
мињемо на то да се зло и ма-
совно уништавање више ника-
да не смеју поновити. Невине
жртве које су страдале на овом
месту обавезују нас на то да
поштујемо и ценимо различи-
тост и негујемо истинске вред-
ности, јер нас то обогаћује као
друштво у целини – изјавио је
градоначелник Панчева Павле
Раданов на церемонији одр-
жаној 16. децембра поред спо-
меника Стратиште у знак се-
ћања на Роме који су стрељани
током Другог светског рата.

Он је додао да на територији
Панчева већ годинама у слози
живе припадници 26 различи-
тих националних заједница.
Према његовим речима, град

који је дом за толико различи-
тих националности, култура,
језика и обичаја и у коме људи
поштују једни друге, а комши-
је живе у слози је богат град.

Поред Раданова, на том скупу
су говорили и председник Наци-
оналног савета Рома Витомир
Михајловић, као и државни се-
кретар у Министарству за рад и
запошљавање и председник Са-
вета за унапређивање положаја
Рома Ненад Иванишевић.

– Ромске жртве из Другог
светског рата морају се сачува-

ти од заборава јер их је за те
четири године убијено и ли-
квидирано милион и две сто-
тине хиљада. Страдали су само
зато што су имали другачију
веру и боју коже – рекао је Ми-
хајловић.

Ненад Иванишевић је у име
Владе Србије поручио да у на-
шој држави нема места за мр-
жњу и нетолеранцију. Према
његовим речима, Влада Србије
ће најоштрије осудити и реа-
говати на сваки случај говора
мржње и нападе који су усме-

ОБЕЛЕЖЕНА УСПОМЕНА НА СТРАДАЊЕ РОМА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

У Србији нема места за мржњу

ОПЉАЧКАНА ПОШТА У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ 

Лопов украо преко милион динара
За сада непознати провалник
опљачкао је у ноћи између
уторка и среде пошту у Банат-
ском Новом Селу и из ње
украо 1.700.000 динара.

Он је најпре провалио у
просторије поште, које се на-
лазе у Улици Иве Лоле Рибара
34, ушао у канцеларију у којој
је била каса, а затим је поде-
сним кључем отворио, украо
новац и потом побегао.

Запослени у пошти приме-
тили су да је разбојништво по-
чињено након што су дошли
на посао и о томе су одмах
обавестили полицију.

Подсећамо, 6. октобра је
опљачкана и пошта која се на-

лази у Панчеву, у Улици браће
Јовановић на Котежу. За раз-
лику од пљачке у Банатском
Новом Селу, ово разбојни-

штво је почињено у јутарњим
сатима, након почетка радног
времена. Пљачкаш је сачекао
тренутак када је службеница
остала сама, ушао у пошту, уз
претње украо 200.000 динара
и након тога побегао.

Пљачке пошта последњих
година су честе на целој тери-
торији наше државе. Један од
већинских синдиката у Јав-
ном предузећу „Поште Срби-
је” је због тога прошле године
поднео званичан захтев чел-
ницима тог предузећа да се на
улазу у све поштанске експо-
зитуре поставе камере за ви-
део-надзор и да се ангажују
наоружани чувари који раде у

фирмама за физичко-технич-
ко обезбеђење.

У том захтеву је наведено и
да учестале пљачке стварају
проблеме запосленима у експо-
зитурама, поготово на местима
где раде само жене. Наглашено
је да се новац који је украден
лако надокнади, али да су рад-
нице као глинени голубови и да
је свака жртва пљачке после су-
срета с лоповима доживљавала
стресове. Због тога је затражено
да се покрене иницијатива да и
запослени у поштама добију
статус службеног лица јер ће се
у том случају пљачкашима које
ухвати полиција на суђењима
изрицати веће казне.

Да ли је окривљени пуцао из страха?

Верица
Живковић
(1954–2014)

„Посечена шума –
иза рогова јелена
нараста месец.”

Прошле среде, 10. децембра,
преминула је Верица Живко-
вић (1954–2014) из Старчева, једна од најнаграђивани-
јих хаику песникиња у Србији. Награде за њен рад до-
лазиле су из целог света – из Јапана, Америке и Аустра-
лије, а песме су јој превођене на јапански, руски, ен-
глески, румунски, шпански и друге језике и заступље-
не су у бројним антологијама. Објавила је песничке
књиге „Неко стоји иза тебе”, „Срп у кошуљи”, „Обнаже-
но небо”, „Пролазник”, „Промицање месеца” и „Зрела
купина”.

Верица Живковић остаће упамћена и као велики бо-
рац. Она је у дванаестој години пала и повредила кич-
му и отад је била везана за инвалидска колица. Међу-
тим, то је није спречило да ванредно заврши основну
школу, Гимназију „Урош Предић” и Правни факултет у
Београду. Након завршених студија радила је као прав-
ница у ПИК-у „Старчево”.

О каквом је таленту реч, најбоље говоре дела која су
остала иза ње. Потражите песме Верице Живковић, у
њима има и топлине, и мудрости, и суптилности, и
снаге.
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ПОЛИЦИЈА ИСТРАЖУЈЕ СЛУЧАЈ

Лекари једва спасли
претученог

Панчевачка полиција ин-
тензивно ради на расветља-
вању случаја бруталног пре-
млаћивања нашег суграђа-
нина Стевана Дружинића у
Војловици 12. новембра у
вечерњим сатима.

Како смо сазнали у Основ-
ном јавном тужилаштву у
нашем граду, Полицијска
управа Панчево је поднела
кривичну пријаву против
Рудолфа К., рођеног 1982.
године, у којој је он осумњи-
чен да је нанео тешке теле-
сне повреде Дружинићу.

Подсећамо, Дружинић је
пронађен у једном јарку, на
педесетак метара од куће у
којој је нападнут, сав крвав,
отечен и подбуо од тешких
удараца. Након указане по-
моћи у Општој болници у
Панчеву био је у изузетно
тешком стању, па је хитно
пребачен у Београд на Вој-
номедицинску академију.
Тамо је био два дана у ко-
ми, а након што се пробу-
дио остао је још осам дана

у тој болници да би лекари
ублажили последице јези-
вог напада који је претр-
пео. Отац претученог мла-
дића посетио је редакцију
„Панчевца” и донео сино-
вљеве фотографије из бол-
нице, које су биле више не-
го узнемирујуће. Изјавио је
да су нападачи хтели да
убију његовог сина, али да у
томе нису успели и да је он
остао у животу само захва-
љујући чуду. 

Након пребијања Стевана
Дружинића у Војловици на
друштвеним мрежама су се
могле прочитати реакције
да је добио оно што је заслу-
жио, јер је био познат као
проблематична личност.

У изјави за „Панчевац”,
његов отац је потврдио  да је
његов син одраније познат
полицији због неких кри-
вичних дела која је почи-
нио, али  сматра да без об-
зира на то није смело да се
деси да буде скоро насмрт
претучен. 

У ПОНЕДЕЉАК, 8. ДЕЦЕМБРА

Нестао 
наш суграђанин

Обрад Сретеновић, наш су-
грађанин стар 79 година,
нестао је 8. децембра. По-
следњи пут када је виђен, на
себи је имао сиву перјану
јакну и сиве патике.

О томе је обавештена и
панчевачка полиција. Ме-
ђутим, ни после девет дана
од када је Сретеновић виђен
последњи пут, изузев гласи-
на да је примећен на путу за
једно оближње село, још
увек нема конкретних ин-
формација које би помогле
да он буде пронађен. Ситуа-
цију додатно отежава то
што је болестан од демен-
ције (губитак памћења и
оријентације у простору).

Сретеновићева породица
је о његовом нестанку ових
дана обавестила и београд-
ске медије и моли сваког ко
га је видео или има неку
конкретнију информацију
да се јави на телефоне 192
или 060/169-6152.

Обрад Сретеновић се два-
десет година активно бавио

спортом и био је вишестру-
ки боксерски шампион.
Учествовао је на Балкан-
ским играма, где је освојио

сребрну медаљу, и такми-
чио се на Олимпијским
играма у Риму 1960. годи-
не. Десет година је био ка-
питен репрезентације Југо-
славије у боксу.

рени против припадника било
које националне мањине.

Иначе, успомена на Роме
који су страдали током Другог
светског рата обележава се 16.
децембра, на дан када су 1942.
године почеле депортације Ро-
ма из целе окупиране Европе у
нацистичке логоре смрти.

Након наредбе Хајнриха Хи-
млера они су до 29. јануара
1943. године депортовани у
најстрашнији логор – Аушвиц.
Тамо их је било затворено више
од 23.000, а од тог броја само је
неколико хиљада људи остало у
животу и дочекало слободу.

Због тога се може рећи да
су ликвидације Рома током
Другог светског рата имале
сва обележја плански осми-
шљеног геноцида који је био
подједнако страшан као онај
који је спровођен над Јевре-
јима.

Ф
О

Т
О
: 

Ф
Б

И



Преко два и по сата
квалитетног
програма

Најмлађи чланови
одушевили публику

Културно-уметничко друштво
„Станко Пауновић” НИ-
С–РНП одржало је традицио-
нални генерацијски концерт у
недељу, 14. децембра, у пре-
пуној Хали спортова, а два да-
на касније, 16. децембра, деч-
ји ансамбли КУД-a „Абраше-
вић” играо је пред многоброј-
ном публиком у дворани Кул-
турног центра.

КУД „Станко Пауновић”
НИС–РНП приредио је разно-
врстан програм – од колажа
игара из Шумадије, централ-
не Србије, околине Ниша, Со-
кобање, Срема, до песама са
Хомоља, из Скопске Црне Го-
ре, Косовског Поморавља... 

У доловачком Дому културе
увелико се сумирају овогоди-
шњи резултати, али се и при-
премају активности за празни-
ке, као и за следећу годину.
Низом занимљивих радиони-
ца, у којима су актери били
углавном малишани и актив-
ностима фолклораша, заврша-
ва се још једна и те како успе-
шна година у овој установи.

Своју креативност на делу
током године приказали су у
неколико наврата школарци
кроз занимљива дружења. Та-
ко су кроз пројекат „4Х” мали-
шани имали прилику да се
упознају са својом традицијом
и коренима и да се подсете
помало заборављених вредно-
сти које може да им пружи
живот на селу.

Маштовити малишани
Једно од најсвежијих дружења
било је крајем новембра, када
је уприличена радионица под
називом „Направи доловачку
маскоту”. Учесници радионице
била су деца основношколског
узраста из Долова и Панчева:
Новица Момчиловић, Миона
Митрески, Димитрије Митре-
ски, Радован Анкуцић, Марија
Митић, Душан Станојевић и
Андреја Ђаков, који су радили
уз стручно вођење едукатора
Маје Стајић, индустријског и
графичког дизајнера.

Промоција књиге Јанка Ву-
јиновића „Књига о храсту”
одржана је у понедељак, 15.
децeмбра, у Народном му-
зеју. То је роман чија се
радња дешава током једног
дана, на Преображење
1914. године, у време траја-
ња Церске битке. „Књигу о
храсту” Вујновић је писао
15 година у различитим др-
жавама и она представља
разгранато дело испричано
богатим језиком, из више
углова и с различитих при-
поведних позиција. 

– Ово је књига о Великом
рату на самом његовом по-
четку, у троуглу између
Дрине, Саве и Цера, пре, за
време и после Церске бит-
ке. Вујиновић је у својој
претходној књизи, „Паника
у интерситију”, већ показао

модерну тенденцију у при-
ступу писању, као и тежњу
за исписивањем тоталног
романа, једне свеобухватне
прозе – оценила је књижев-
на критичарка Љиљана
Шоп.

Критичар Марко Недић
каже да би се „Књига о хра-
сту” по основној замисли,
садржини, форми, али и у
литерарном значењу могла
одредити као апсолутна
књига. Она је мозаичка и у
њој су садржани сви важни-
ји књижевни жанрови – и
наративни, и документарни,
и поетски, и есејистички.

О књизи је говорио и пе-
сник Милан Лукић, док је
одломке из књиге читао
драмски уметник Љубивоје
Тадић.

Д. М.

„Војвођанска банана”, или
тиква, мисирача и лудаја,
како се све назива бундева,
намирница је коју због хра-
њивости и лековитости ни-
како не треба занемарити –
сматра Савет за пољопри-
вреду Покрета социјалиста.

„Неправедно занемарена
бундева је одличан извор
витамина, минерала и дру-
гих важних материја. Сиро-
машна је калоријама и лако
се вари. Бундеве, чије се-
менке без љуске доносе
400–700 килограма по хек-
тару и са садашњом ценом
вишом од 200 динара по ки-
лограму, спадају у најпро-
фитабилнију пољопривред-
ну културу”, каже се у саоп-
штењу те странке.

Због тога, а не само због
благотворног деловања по
организам и због лековито-

сти, тврди Покрет, ратарски
усеви под бундевом добија-
ју све већу конкуренцију.

„Улагања у садњу лудаје су
иста као код кукуруза или
сунцокрета. Она обогаћује
земљиште, јер ће се добити
минимум 20 одсто више ро-
да. Бундевино уље је данас
тражен производ, добар би-
знис који изискује сировину:
плод – коштицу. Уље, по ну-
тритивној вредности, може
се мерити с најквалитетни-
јим маслиновим уљем и
уљем од пшеничних клица.
Оно се добија процесом
хладног цеђења, без употре-
бе хемикалија. А бундева је и
идеална намирница за сма-
њење телесне тежине и чи-
шћење организма”, закључу-
је и препоручује Савет за по-
љопривреду Покрета соција-
листа.
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ДРУШТВО

ПРОМОВИСАНА „КЊИГА О ХРАСТУ” 

Ка тоталном роману

Прошлог викенда на Фру-
шкој гори одржано је 5. коло
„Трекинг лиге Србије – Вој-
водине”, а официјелна дужи-
на стазе била је 48 километа-
ра. Последње, 6. коло лиге у
2014. одржаће се у фебруару
наредне године.

Овог викенда, тачније у не-
дељу, 21. децембра, на Вршач-
ким планинама биће органи-
зован седми „Меморијал Грн-
чарски”. Рута обухвата део Вр-
шачке трансверзале: плани-
нарски дом на Широком билу,
Мало Средиште, највишу тач-

ку Војводине (Гудурички врх)
и Манастир Месић. Ова траса
је дуга 30 километара. Мемо-
ријални круг посвећен је ве-
ликом познаваоцу ове војво-
ђанске планине, професору
географије Богици Грнчар-
ском.

НОВОСТИ ПАК-a „МАТЕРХОРН”

Mеморијал Грнчарски

КОНЦЕРТИ ПАНЧЕВАЧКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

ВАТРОМЕТ ИГРЕ И ПЕСМЕ
ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Предности
„војвођанске банане”

У уводном делу одржано је
предавање из основа графич-
ког дизајна, на коме су мали-
шани имали прилику да са-
знају нешто више о визуел-
ном идентитету, типографи-
ји, дизајну логотипа и креи-
рању маскоте. У практичном
делу полазници су могли да
изаберу да ли ће креирати
маскоту или логотип који би
могао представити неко до-
ловачко удружење или Доло-
во као туристичко место. На-
кон уводног теоријског дела,
прешло се и на примену сте-
ченог знања, што су деца је-
два дочекала.

Маштовити малишани осми-
слили су маскоте које обједињу-
ју више удружења, па су тако
настали занимљиви радови, по-
пут овце с капом у облику штру-
дле, косом у виду грожђа и бе-
џом попут ивањског цвета, а ту
се нашао и  медведић с црте-
жом штрудле на стомаку, који
је изгледао као девојке с Хаваја,
обучен у гардеробу скројену од
гроздова и ивањског цвећа. На
дечјим  цртежима су настала
мала бића попут „штрудлића” и
„гроздића” или маскота Ивана,
Марка и Гроздана. Настали су и
интересантни „доловачки лого-
типи”. Малишани ће имати

прилику да до краја године још
једном покажу своју креатив-
ност у прављењу новогодишњих
украса у декупаж техници.

Гости из Румуније
Велики део програма доло-
вачког Дома културе на сво-
јим плећима изнели су и чла-
нови фолклорног ансамбла.
Они су кроз наступе у земљи и
иностранству, али и у својој
матичној кући, на најбољи
могући начин промовисали
културу и традицију овог под-
небља. Честа су била и госто-
вања других културно-умет-
ничких друштава, како из Ср-
бије тако и из суседних зема-
ља, а једно од њих било је 23.
новембра.

Те вечери гости Долова би-
ли су представници румун-
ског места Градинарија, који
су уприличили концерт у Ве-
ликој сали доловачке култур-
не установе. Наступ гостију
из суседне државе део је про-
јекта „Румунске песме и игре
у Србији” – сличан концерт
одржан је и у Војводинцима,
а крајем новембра наступили
су у Бору. Окупљени су могли
да уживају у неколико ру-
мунских кореографија, али и
у једној атипичној изведби
веселих немачких игара. Ве-
че су употпунили и вокални
солисти. Ово није био први
наступ комшија из Румуније
у Долову,  Доловци су њима
већ узвратили гостовањем, а
сарадња ће се свакако наста-
вити.

Челници доловачког Дома
културе трудиће се да и убу-
дуће кроз занимљив програм,
пре свега кроз радионице,
развију потенцијал дечје кре-
ативности, а кроз концерте
фолклора прикажу целокупно
богатство и традицију, а све у
циљу промоције Долова као
туристичког места.

Н. Р.

На концерту се
представило више од
500 полазника разли-
читог узраста, сврста-
них у 12 фолклорних
ансамбала. Поред
играчких секција, на-
ступили су тамбура-
шки и народни орке-
стар, школа фруле и
женска и мушка група
певача.

Публику је одуше-
вио блок игара првог
извођачког ансамбла,
који је на овогоди-
шњем, 51. Фестивалу
музичких друштава
Војводине у Руми на-
грађен златном плакетом за
програм у целини, специјалном
наградом за оригиналну народ-
ну ношњу и специјалном награ-
дом за најдоследније неговање
традиције. 

– Дечји ансамбл виших разре-
да, који је вечерас премијерно
извео игре из Жагубице, такође

је награђен златном плакетом
на покрајинском фестивалу –
каже Дејан Трифуновић, умет-
нички директор „Пауновића”.

Специјална гошћа концерта
била је национална уметница,
вокална солисткиња Светлана
Стевић Вукосављевић, која је
отпевала једну хомољску и
једну косовску песму. Она је

истакла важност чу-
вања традиције. 

На концерту деч-
јег ансамбла и орке-
стра КУД-а „Абра-
шевић” публици су
се представили по-
лазници узраста од
шест до 14 година
и, први пут, најмла-
ђи чланови пред-
школског узраста
(од три до шест го-
дина). Они су изве-
ли сплет игара
„Дечји дан” под
вођством педагога
Стефана Милића.

– „Пачићи”, како
их ми од милоште

зовемо, вежбају свега месец да-
на и ово је њихов први наступ.
Желели смо да осете сцену и да
покажу шта су научили за ово
кратко време. За пролеће при-
премамо пројекат који се одно-
си на Дан породице. Потруди-
ћемо се да направимо фол-
клорну бајку, да кроз причу
прикажемо наше фолклорно
богатство – каже Лела Стојнов,
председница „Абрашевића”.

Том приликом су наступи-
ли и гости из омољичког КУД-
а „Жисел” и КУД-а „Др Тихо-
мир Остојић” из Остојићева, а
народни оркестар се предста-
вио сплетовима композиција
из свих крајева Србије. 

Први ансамбл КУД-а „Абра-
шевић” одржаће целовечерњи
концерт 22. децембра, а гости
ће им бити чланови истоиме-
ног културно-уметничког дру-
штва из Ваљева. Том прили-
ком биће премијерно изведе-
не три нове кореографије –
шопске, влашке и игре из око-
лине Београда.

М. Манић

АКТИВНОСТИ ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЛОВУ

Маскоте и прекогранична сарадња

Независни синдикат поли-
ције најоштрије je oсудио
напад на саобраћајног по-
лицајца Полицијске управе
Нови Сад Ђурицу Врачари-
ћа (44), на кога је пуцао не-
познати нападач. Полицај-
цу је том приликом повре-
ђено раме и збринут је на
одељењу Хирургије Кли-
ничког центра.

„Нападнути полицајац
ризикао је живот да би
ухапсио осумњиченог кога
је затекао у крађи аутомо-
била. Лопов је покушао је
да побегне, али је слетео с
пута у канал, изашао из ау-
томобила и пуцао у нашег
колегу. Желимо да похва-
лимо Врачарића јер је пока-

зао велику храброст и по-
жртвованост које га умало
нису коштале живота, али и
да подсетимо све надлежне
институције у држави да су
полицајци на дужности све
чешће мете напада. Незави-
сни синдикат полиције сма-
тра да би сваки напад на по-
лицију требало да се санк-
ционише много тежим ка-
знама и да се третира као
напад на државу. НСП под-
сећа и на то да су полицајци
кључна карика за очувања
јавног реда, мира и стабил-
ности у држави и да због то-
га не заслужују овако лош
материјално-финансијски
положај”, пише у саопште-
њу НСП-а.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Подршка рањеном
колеги

www.pancevac-online.rs

ЧИТАЈТЕ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

КУД „Станко Пауновић” НИС-РНП

КУД „Абрашевић”



У суботу, 20. децембра, у 19 са-
ти, у простору „Електрике” (Ра-
домира Путника 7), у оквиру
„ГРРР! Програма” биће пред-
стављено најновије издање

„Квартала”, часописа Удруже-
ња књижевника и књижевних
преводилаца Панчева, о којем
ће говорити главни и одговор-
ни уредник Васа Павковић. 

Гост вечери је књижевник
Владимир Пиштало, с којим
ће разговор водити Саша Раке-

зић. Пиштало је осамдесетих
био активан у књижевној гру-
пи „Београдска мануфактура
снова”, а данас на Колеџу „Бе-
кер” у Масачусетсу предаје

америчку и светску историју.
Један је од најзначајнијих пи-
саца с нашег говорног подруч-
ја, превођен и награђиван.
Овом приликом говориће и о
својим омиљеним стриповима,
о путовањима и другим ми-
стичним искуствима.

Документа су јасна,
само су тумачења
различита

Обе установе 
припремиле 
занимљиве садржаје

Иако су Народни музеј и Град-
ска библиотека основани истог
дана, панчевачки Музеј наред-
не недеље обележава 91. ро-
ђендан, а Библиотека у исто
време слави 90 година постоја-
ња. Откуд уопште таква разли-
ка? Испоставило се, наиме, да
се Музеј руководи догађајем од
23. децембра 1923. године, ка-
да је заседао иницијативни од-
бор и први пут поменута идеја
о оснивању музеја и књижни-
це. Горан Траиловић из Град-
ске библиотекe пак подсећа да
је то био само састанак на ко-
јем одлука није била формал-
но донета. Према документу из
Историјског архива Панчева,
који ће се наћи и у публикаци-
ји поводом јубилеја, музеј и
Градска књижница званично
су основани 5. априла 1924. го-
дине на седници Градског се-
ната Панчева. Обе установе су
се тада налазиле у згради Ма-
гистрата, а Библиотека је у но-
ву (садашњу) зграду пресељена
1980. године.

И даље ипак остаје нејасно:
зашто се те две (садашње) ин-
ституције нису усагласиле о
датуму јубилеја и договориле
о заједничком наступу, због
чега је 90 година Музеја обе-
лежено 8. новембра 2013. го-
дине, а не, јелте, 23. децембра
2013. и зашто Библиотека ју-
билеј није уприличила 5.
априла него тек сад.

Филм о Стефу
Ако се све то стави постран-
це, ваља истаћи да су обе ин-
ституције припремиле сла-
вљенички програм који ће
сигурно заинтересовати мно-
ге суграђане. Кренимо од Би-
блиотеке. У њој је у среду, 17.
децембра, премијерно прика-
зан документарни филм
„Стеф”, који је својеврстан
омаж недавно преминулом

Изузетна књига која je из-
менила свакодневицу хиља-
дама људи широм света.
Питер је лидер угледне ком-
паније која напредује врто-
главом брзином и за ванред-
но кратко време достиже вр-
хунац. Међутим, кад сурова
корпоративна атмосфера и
неумољива трка за профи-
том завладају у компанији,
међу запосленима долази до
пада енергије и елана за но-
ве подухвате, а Питер не мо-
же да пронађе решење про-
блема. Све док у ружичњаку
испред своје канцеларије не
угледа необичну појаву у ка-
луђерској одори… 

Робин Шарма још јед-
ном претаче древну му-
дрост у инспиративну при-
чу, која ће, корак по корак,

променити начин на који
размишљамо и омогућити
нам да дођемо до најбољих
резултата – како на профе-
сионалном, тако и на лич-
ном плану.
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Музика
Четвртак, 18. децембар, 18 сати, МШ „Јован Бандур”: јав-
ни час најбољих ученика лимених дувачких инструмената.

Субота, 20. децембар, 18 сати, „Аполо”: новогодишњи
концерт хорова „Вокал кидс” и „Вокал тин”.

Субота, 20. децембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт „Златно доба фламанског барока” у извођењу ба-
рокног ансамбла „Tempera Barocca”.

Недеља, 21. децембар, 19 сати, „Аполо”: румунски бо-
жићни концерт.

Понедељак, 22. децембар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: но-
вогодишњи концерт соло певача (класа проф. Татјане Сто-
јиљковић).

Уторак, 23. децембар, 17 сати, МШ „Јован Бандур”: ново-
годишњи концертић приредиће полазници музичког заба-
вишта. 

Изложбе
Четвртак, 18. децембар, 19 сати, Дом омладине: изложба
цртежа панчевачког аутора Шандора Шеберлеа.

Понедељак, 22. децембар, 19 сати, Градска библиотека:
документарна изложба „Сто година Библиотеке Пучке бан-
ке” Несибе Палибрк Сукић.

Среда, 24. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра: из-
ложба дечјих радова у оквиру хуманитарне акције „Честит-
ке за срећније детињство” Ротари-клуба Панчево.

Трибине/предавања/разговори
Четвртак, 18. децембар, 19 сати, Градска библиотека:
трибина „Повратите своје здравље и дуговечност”. Говоре:
др Слађана Велков, др Мирољуб Петровић и Иво Струјић,
адвокат.

Субота, 20. децембар, 19 сати, „Електрика”: представљање
„Квартала”, а потом и разговор с Владимиром Пишталом.

Понедељак, 22. децембар, 19 сати, „Аполо”: трибина
„Има ли неке наде за нас?”. Говоре: Теофил Панчић, Идро
Сефери, Миливој Бешлин и Динко Грухоњић. Трибину во-
ди Ненад Живковић.

Понедељак, 22. децембар, 19 сати, Градска библиотека: ет-
нолог Никола Влајић одржаће предавање „Неки моменти из
прошлости и садашњости двеју панчевачких библиотека”. 

Плес/игра
Четвртак, 18. децембар, 20 сати, дворана Културног цен-
тра: концерт балетског студија „Балерина”.

Филм
Четвртак, 18. децембар, 18 сати, Народни музеј: премије-
ра филма „Попика”.

Недеља, 21. децембар, од 11 сати до поноћи, дворана
Културног центра: „Најкраћи дан” – целодневна пројекци-
ја кратких филмова.

Културни телекс

Књига 
Робинa С. Шарме

СЛАВЉЕНИЧКИ ПРОГРАМ ДВЕЈУ ИНСТИТУЦИЈА

ВРШЊАЦИ, А МУЗЕЈ СТАРИЈИ 
ОД БИБЛИОТЕКЕ?

У дворани Културног центра
у недељу, 21. децембра, од 11
сати до поноћи, биће одржа-
на манифестација „Најкраћи
дан”, посвећена краткоме-
тражном филму. Тиме ће се
Панчево, уз још десет срп-

ских градова, укључити у
обележавање Светског дана
краткометражног филма, ко-
ји се на најкраћи дан у годи-
ни обележава широм Европе
и света. Улаз на овај догађај
је бесплатан.

МАНИФЕСТАЦИЈА ПОСВЕЋЕНА 
КРАТКОМ МЕТРУ

„Најкраћи дан” 
и у Панчеву

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 24. децембрa, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији наставак
реченице: „Да сам вођа, ја бих...”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Mудрост која те води: осам ри-
туала правог вође” Робинa С. Шарме. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Вулкан”.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке

(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у

ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

сликарства која су настала у
традицији нововековне ев-
ропске уметности с предста-
вама традиционалних жанр-
-сцена. Дела су занимљива
због тога што се о њима не зна
много, а потичу из удаљених
крајева. Изложбу прати ката-
лог у коме се налази истражи-
вање кустоса - историчара
уметности Димитрија Јовано-
ва о ауторима изложених дела
и доспећу тих слика у Банат, а
на послетку и у Народни му-
зеј Панчево. Конзервацију и
рестаурацију слика, платна и
раскошног украсног рама ура-
дила је конзерватор-рестаура-
тор Гордана Стојанов, која је у
каталогу описала затечено
стање слика и поступак рада
на њиховој конзервацији и ре-
стаурацији.

Из те институције културе
подсећају да се 91. рођендан
одвија у знаку рестауратор-
ских радова у свечаној сали
Музеја, која је била осликана
1838. године, а прекречена
после Другог светског рата. Уз
то, израда пројектно-технич-
ке документације је при крају,
што је важан предуслов за ре-
конструкцију саме зграде.

доајену панчевачког нови-
нарства Драгославу Стефано-
вићу Стефу (1924–2014).

Публика је била у прилици
да погледа први део тог оства-
рења с поднасловом „Нови-
нарство као живот, казивање
прво”. У плану су још два до-
кументарца о Стефу, чији су
радни наслови „Кроз ратни
вихор” и „У берлинском вој-
ном посланству”. Сниматељ,
монтажер и редитељ тог оства-
рења је Владимир Валешин-
ски, помоћник режисера је
Душан Н. Павловић, а продук-
цију филма потписују Горан
Траиловић, библиотекар, и
Дејан Боснић, директор Град-
ске библиотеке.

Благо Пучке банке
Почетком наредне недеље,
тачније у понедељак, 22. де-
цембра, од 19 сати, етнолог
Никола Влајић одржаће пре-
давање на тему „Неки момен-
ти из прошлости и садашњо-
сти двеју панчевачких библи-
отека”. Tада ће бити отворена
и изложба докумената и књи-
га под називом „Сто година
Библиотеке Пучке банке”. Њу
ће приредити библиотекарка

Несиба Палибрк Сукић, која
се бави специјалним библио-
текама, као што су библиоте-
ка овдашње Руске колоније
или Француског клуба.

Главни догађај у оквиру
обележавања 90 година Град-
ске библиотеке биће уприли-
чен у петак, 26. децембра, у 19
сати, када ће бити промовиса-
на публикација припремљена
за ову прилику, као и специ-
јални, 25. број „Читалишта”, а
оба та издања приредио је Го-
ран Траиловић. Исте вечери
биће отворена и изложба сли-
ка Јованке Рашовић.

Мистерија или мутна 
биографија
У Народном музеју, 29. де-
цембра, у 19 сати, биће отво-
рена ауторска изложба „Ми-
стерија или мутна биографи-
ја: Марина и Пасторална
сцена”. Изложба је резултат
коауторског пројекта кустоса
- историчара уметности Ди-
митрија Јованова и козерва-
тора-рестауратора Гордане
Стојанов.

Како се наводи у пи-ар са-
општењу Народног музеја,
реч је о два дела пејзажног

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ПИНГВИНИ СА МАДАГАСКАРА (3Д) 
СИНХРОНИЗОВАНО

16.00
18.00 

18.00 

ХОБИТ (3Д) 20.00 

СПАСАВАЊЕ ДЕДА МРАЗА (3Д) 16.00 

„ГРРР! ПРОГРАМ” У „ЕЛЕКТРИЦИ”

Гостује Пиштало

Девет деценија рада храма књиге

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ССааттннииццаа::  
ООдд  1111  ддоо  1122  ссааттии:: пројек-

ција филмова с радионица
„Мали филм” и гласање. 

ООдд  1122..3300  ддоо  1155..3300:: радио-
ница „Кратка школа кратког
филма” (за средњошколце)

ООдд  1155..3300  ддоо  1177..3300::  први
блок домаћих кратких фил-
мова: „Елдорадо” – селек-
ција домаћих филмова који
кокетирају са америчким
филмским жанровима. 

ООдд  1177..3300  ддоо  1199..3300::  други
блок домаћих кратких
филмова: „Јутопија” – се-
лекција домаћих филмо-
ва, то јест поглед филм-
ских стваралаца на исто-
рију ових простора.

ООдд  1199..3300  ддоо  ппооннооћћии::
филмови из селекције
Европске филмске акаде-
мије – најбољи кратки
европски филмови из
2013. по избору ЕФА, с ти-
тловима на енглеском.



Четвртак, 18. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Када си у ремисији, ти си
у лимбу… Ниси болестан,
али ниси ни здрав. Ти че-
каш… Чекаш да се болест
врати, а надаш се да се не-
ће вратити…” Овим речи-
ма почиње наставак испо-
вести Исидоре Бјелице за-
почете књигом „Спас”.
Увек је потребна велика
снага да се човек сучели са
собом. Исидора је показала
да има још већу храброст,
јер је истину коју је морала
признати себи одлучила да
подели с другима. Наста-
вљајући борбу за живот,
она наставља да нас поду-
чава о томе како да живи-
мо у љубави и нади и како
да пронађемо веру.

У другом делу књиге и
овог пута проналазимо во-
дич за алтернативне мето-

де лечења, као и бројне са-
вете и примере из личног
искуства о томе како да се
боље поднесу болне и дуго-
трајне терапије које нам
нуди класична медицина.

Драги читаоци, издавачка кућа „Лагуна” и „Панчевац”
препоручиће вам сваке недеље по један занимљив на-
слов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи
у књижари „Делфи” у тржном центру „Авив парк”, у Ули-
ци Милоша Обреновића 12.

Два најбржа читаоца који до среде, 24. децембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питања „Да ли је истину теже признати себи
или другима? Зашто?”, наградићемо по једним пример-
ком књиге „Спас 2” Исидоре Бјелице. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Никола Драгаш, 

карикатуриста и илустратор

Цртам откад знам за себе и
ове године обележавам де-
сет година уметничког рада,
тј. десет година откако обја-
вљујем радове и на неки на-
чин живим од цртања. Баве-
ћи се активно карикатуром
и илустрацијом, с временом
почнете тако да размишља-
те, тражите мотив и инспи-
рацију у свему што видите и
што вас окружује. Зато ћу ја
неке од тих инспирација по-
делити с вама, па ако про-
нађете себе у томе, нека мој
избор буде и ваш.

ССТТРРИИПП::  „Породица Тарана”
Џорџа Макмануса. Ово је
хумористични серијал о
необичној породици Тарана,
у којој се све врти око Џинг-
са, Ирца који се обогатио
освојивши милион долара
на томболи. Поред уживања
у богатству, Џингс и његова
породица стално покушавају
да се изборе и буду прихва-
ћени у америчком друштву.
Старији сигурно памте дого-
довштине ове шашаве дру-
жине јер су каишеви овог
стрипа некад објављивали у
„Вечерњим новостима” и
„Стрипотеци”. То вам је као
Нушић, само „по амерички”.

ИИЗЗЛЛООЖЖББАА:: Следећег петка,
26. децембра, у Галерији
„Прогрес” у Београду биће
отворена изложба карикату-
ра „Пјер”, на којој ће бити
изложени најбољи радови са
овогодишњег конкурса „Ве-

черњих новости”. На изло-
жби можете погледати радо-
ве доајена српске и светске
карикатуре, као што су: Ју-
гослав Влаховић, Тошо Бор-
ковић, Горан Ћеличанин,
Сава Бабић и други.

Већ четири године заре-
дом учествујем на овој смо-
три радова најбољих кари-
катуриста, тако да се надам
да ће ми се посрећити и пе-
ти пут.

РРООББЕЕРРТТ  ППРРООССИИННЕЕЧЧККИИ је
легенда светског и клупског
фудбала. Он се 1991. године
са „Црвеном звездом” попео
на врх Европе и достигао
сан сваког играча. Роби је
синоним за изазов. Прочи-
тајте неки његов интервју
или погледајте његове голо-
ве и асистенције, не због
фудбалске мајсторије, већ
зато што је играо с великом
емоцијом и љубављу. Мо-
жда ће вам његова прича
бити мотив и ветар у леђа за
даље изазове у животу.

Шашава породица
Тарана

„Спас 2” 
Исидоре Бјелице

ДЕШАВАЊА У ПАНЧЕВАЧКОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ 

ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА 
И ДРУГИ ПРОГРАМИ 

„Отворени концерт” је назив
догађаја који је Балетска шко-
ла „Димитрије Парлић” при-
редила 15. децембра у подне,
у дворани Културног центра,
како би основцима из Панче-
ва приближила историју и  ле-
поту балета. Програм је при-
премила наставница Светлана
Бучевац, историчарка уметно-
сти и балетски педагог, а он је
подразумевао приказивање
филма о балетским епохама,
костимима, сценографији,
највећим звездама балета
итд., као и концерт у извођењу
ученика средње Балетске
школе „Димитрије Парлић”.

– Догађај је осмишљен тако
да се основцима приближе
основе балетске уметности, да
они схвате како је све почело
и докле се с тим стигло. Пр-
венствено, то је програм за де-
цу која досад нису била у по-
зоришту. Нагласила бих тако-
ђе да смо овај концерт орга-
низовали заједно с Културним
центром и да је он хуманитар-
ног карактера – рекла је Татја-
на Крга, директорка БШ „Ди-
митрије Парлић”.

Прошле недеље је, уз два
концерта, обележен Дан балет-
ске школе. У оба случаја двора-
на КЦП-а је била сувише мала
да прими све заинтересоване
суграђане. Поред ученика
основне и средње школе, као и
предшколаца, публика је била
у прилици да погледа и наступ
гостију из Италије, као и игра-
че КУД-а „Абрашевић”.

МШ „Јован Бандур”
домаћин бројним
учесницима из 
земље и региона 

Учешће на свечаности
поводом доделе
награда даровитој
деци из Војводине

Музичкa школa „Јован Бандур”
је овог викенда, 13. и 14. де-
цембра, била домаћин петог
Такмичења младих талената
„Мита Топаловић” за соло пе-
ваче. У програму је учествовало
око стотину ученика основних
и средњих музичких школа из
целе Србије, али и из Подгори-
це, Сарајева и Бијељине. Они су
дошли у пратњи својих профе-
сора, а о квалитету њиховог из-
вођења одлучивали су профе-
сори из неколико музичких
школа, као и мр Виолета Пан-
четовић Радаковић, професор-
ка соло певања на Факултету
музичке уметности у Београду,
и др Софија Пижурица, прва-
киња опере Народног позори-
шта у Београду.

За такмичаре је то био од-
личан терен да покажу своје
певачке способности, за њи-
хове наставнике и професоре
добра прилика да с колегама
размене искуства о раду с
младим талентима, а за пан-
чевачку публику да ужива у
одличним извођењима позна-
тих и мање познатих нумера. 

Лауреати из Нинићеве класе
Како је рекла директорка МШ
„Јован Бандур” Снежана Ђо-
кић, првог дана такмичило се
шездесет двоје ученика у ка-
тегорији основних музичких
школа – у мушкој и женској
категорији. 

Сто поена и титулу лауреата
у категорији основних музич-
ких школа понео је Димитрије

Цинцар Костић, ученик МШ
„Коста Манојловић” из Зему-
на, чији је професор Ненад Не-
нић, наш суграђанин и некада-
шњи матурант панчевачке му-
зичке школе. И средњошкол-
ски лауреат био је из Ненићеве
класе, а реч је о Андрији Нико-
летићу из поменуте земунске
школе. Успех који су ови уче-
ници постигли у Панчеву није
изненађење, јер је слично било
и претходне три године, кад су
његови соло певачи проглаша-
вани лауреатима. 

– Нема велике разлике у
раду с девојкама и младићи-
ма, једино што, чини ми се,
мушкарци лакше прихватају
сугестије, док девојке то фил-
трирају мало другачије, осе-
тљивије су. То је једино, али
досад сам ипак имао више
успеха с мушким соло пева-
чима – објаснио је Ненић. 

Прву награду освојила је
Вишња Вуков из Зрењанина,

ученица Светлане Бирке, која
је такође Панчевка и бивша је
матуранткиња школе „Јован
Бандур”. Првонаграђени су и
неки наши суграђани, а то су:
Бојана Спасић (класа Иване
Јосић), Нађа Николић (класа
Маријане Михајловић) и
Марко Демењ (класа Татјане
Стоиљковић). 

У недељу, 14. децембра,
такмичили су се ученици
средњих музичких школа.
Поред Андрије Николетића,
титулу лауреата понела је и
Катарина Чолаковић, учени-
ца МШ „Др Војислав Вучко-
вић” из Београда у класи Маје
Ђокић. Чак четири прва места
освојили су ученици МШ
„Мокрањац” из Београда, а по
једна прва награда отишла је
у Бијељину, Крагујевац и Зре-
њанин, те у МШ „Славенски”
из Београда. Кад је реч о Пан-
чевцима, прва награда припа-
ла је и нашем суграђанину
Синиши Радину, друге награ-
де освојили су Милан Обрадо-
вић и Марија Фукс, а похвалу
Валентина Хајризај.     

Нови Сад и Трст
Музичка школа „Јован Бан-
дур” може се похвалити и на-
градама освојеним на конкур-
су Извршног већа Војводине
(Покрајински секретаријат за
спорт и омладину). 

– У четвртак, 11. децембра,
у згради Покрајинске владе,
ученици наше школе учество-
вали су у свечаности поводом

доделе награда за даровите и
талентоване ученике, добит-
нике међународних и репу-
бличких награда – рекла је
Снежана Ђокић.

У програму су учествовали
само неки од награђених, и
то: камерни састав који чине
Вукашин Гогош (кларинет) и
Алекса Маринковић (фагот),
уз подршку пијанисткиње Ан-
ђеле Бувач, и Тамбурашки ор-
кестар „Невен”, који води
професор Михајло Јовић. У
Новом Саду су били и награ-
ђени солисти Маша Страјнић,
харфа (класа мр Милице Ми-
ливојевић), Михаило Ђордан,
мандолина (класа Михајла
Јовића), и добитник специјал-
не награде Милош Топало-
вић, клавир (класа Маје Бо-
шковић Новицки).

Том догађају претходило је
гостовање Панчеваца на 10.
Такмичењу младих музичких
талената „Арс нова” у Трсту, с
ког су ученици МШ „Јован Бан-
дур” донели читав низ награда. 

– Панчевачку музичку шко-
лу представљало је 13 учени-
ка, који су наступали у соли-
стичким дисциплинама и/или
дисциплинама камерне музи-
ке. Имали смо представнике
на клавиру , обои и фаготу –
рекла је Ђокићева.

Највећи успех остварио је
Милош Топаловић, апсолут-
ни победник у најстаријој ка-
тегорији и учесник на гала
концерту.

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

О историји и лепоти
балета

(ПОЛУ)ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ „ЕЛЕКТРЕ”

Спектар плесних нумера

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

Плесни клуб „Електра” при-
редио је у недељу, 14. децем-
бра, (полу)годишњи концерт
у препуној дворани Култур-
ног центра. То је била прили-
ка да посетиоци виде резулта-
те вишемесечног, а у неким
случајевима и вишегодишњег
рада менторки с полазници-
ма старости од 3 до 43 године.
Поред плесача предшколског
и школског узраста (у неко-
лико категорија), публика је

била у прилици да погледа и
наступ одраслих полазница,
махом мајки млађих играча.
На репертоару је био широк
спектар плесних нумера –
улични плес, хип-хоп, модер-
ни балет и савремени плес.
Ивана Михајловић, председ-
ница и главна кореографкиња
„Електре”, каже да је ова го-
дина била веома успешна и да
ју је обележио читав низ ак-
тивности. 

www.pancevac-online.rs



14 ДЕЧЈЕ ПЕСМЕ

У част Саше Божовића, духовитог стихо-
творца, који је изненада преминуо маја
прошле године, редакција листа „Панче-
вац”, чији је Божовић, као уредник „Деч-
је стране”, био члан, организује конкурс
за талентоване литерате под називом „Са-
шина поетска ствараоница – БУДИ пе-
сник”. Право учешћа имају ученици

основних школа с територије града Пан-
чева, који ће бити подељени у две катего-
рије – нижи (од првог до четвртог) и
виши разреди (од петог до осмог).

На четири претходна конкурса стигло је
више од 1.800 дечјих песама, а осамдесет
седморо младих аутора награђено је на фи-
налним манифестацијама у великој сали

Културног центра Панчева, који ће поново
бити техничка подршка. Поред двадесет две
награде, други пут ће бити додељено и спе-
цијално признање – „Саша Божовић”, чиме
ће аутор најбољег рада бити промовисан у
укупног победника, тј. лауреата конкурса.

Сигурни смо да ће младе поете из нашег
града ове године бити још ревносније и ви-

ше инспирисане. Пишите сами, уз малу
помоћ учитеља, библиотекара, професора
књижевности или родитеља, па нам шаљи-
те радове на имејл адресу dragana.mlade-
novic@pancevac-online.rs и чекајте наред-
ни број вашег и нашег листа, јер ће се мо-
жда баш ваша песма наћи у најстаријем
недељнику на Балкану.

Зима
Зима стиже, све је ближе,
кровови ће бити бели,
па ће то децу да весели.
Ево санки, ево снега,
то је сан сваког детета.
Пахуљице као звезде падају са неба
и доносе много белог снега.

Филип Бугарин I-1,

ОШ „Борисав Петров Браца”

Чудна песма
Кренуо један човек у Пољску 
и видео мачку како једе коску.
Видео човек по имену Глиша
да се пас плаши миша.
Био пингвин који летети зна
и ласта која то не зна.
Био вук који би радо месо бацио у смеће,
јер за њега ни чути неће.
Био ученик који је добио један,
а учио је цео дан.

Илија Серафимовић IV-4, 

ОШ „Мирослав Антић”

Здрав 
Пиј много течности
да будеш здрав
до краја вечности.

Једи све што је здраво
и одмах стајаћеш право.

Ускоро кренућеш 
у школу ту
и срешћеш децу сву.

Наталија Недељков, II-4, 

ОШ „Мирослав Антић”

Школа
Има једна школа
велика и жута,
сва је деца воле,
она је крај пута.
Кад звоно зазвони
и деца потрче,
ходници се тресу,
а звона зазврче.
Велики смо, срећни,
играмо се скупа,
сви заједно учимо,
то је права група.

Филип Паланачки IV-2, 

ОШ „Братство–јединство”

Другарство
Другарство је најважнија ствар на свету.
Новац није битан –
не доноси љубав и пажњу.
Другарство је цвет,
морамо га неговати.
Мора расти,
да процвета.

Сања Костић I-1, 

ОШ „Борисав Петров Браца”

Смех до суза
Из чесме млеко тече, 
у рерни слон се пече.
Куца крушке бере,
крава се на грану вере.
Жуто пиле у јазбини се крије,
а лисица с кокошкама кафу пије.

Ања Јовановић II-3,

ОШ „Мирослав Антић”

Љубав
Љубав је лепа,
љубав је нежна
и без љубави не можемо.

Зато ја волим 
своје другаре,
јер су они пуни љубави.

Катарина Бубњевић I-3, 

ОШ „Јован Јовановић Змај”

Зека 
Тата њиву преорава, 
зец му путић претрчава. 
Узе тата зечића,
биће срећна дечица. 
Да се зека спаси, 
да нам кућу краси.

Матео Ристић II-3, 

ОШ „Мирослав Антић”

Друго пет
Друго пет најбољи је свет.
Лете, лете петице, 
лете мале звездице. 
Четворке и тројкице
с петицама се радују. 
Наша учитељица радује се нама,
кад куцнемо на врата, 
учионица буде сва од злата.

Петра Рокнић II-5, 

ОШ „Мирослав Антић”

Занимљива 
географија

Баш ме много занима
и питам се данима:

Има ли та Чешка
свраб или је грешка?
На острву Јава
да ли ико спава?
У афрички Мали
јесу ли сви стали?
У немачкој држави
да л’ су мачке држали?
По покрајини Орање
можда мрзе копање?

Да л’ ту нешто фали
ил’ се језик са мном шали?

Милош Маличевић V-4, 

ОШ „Мирослав Антић”

Змај
Нема друга, нема пријатеља,
сам на свету живи
и другим змајевима 
се у околини диви. 

Лети по свету, тражи друга,
не жели да њиме влада туга. 
Лети по свету и тражи срећу
и онда угледа змајицу већу.
Његовој срећи нема краја,
више није сам,
срећан је поред тог женског змаја
и посебан је њихов дан.

Магдалена Кривокућа II-2, 

ОШ „Братство–јединство”

Моја 
породица

Моја мајка је као лепа бајка.
Поред ње сам срећна,
јер је наша љубав вечна.
Родила ми брата,
срећан је и тата.
Сергеј му је име,
поносим се тиме.
Свима се хвалим
својим братом малим.
Свога тату волим
и за љубав не морам да молим,
јер је у мојој породици пуно има
и радо је делимо са свима.

Уна Гава III-3, 

ОШ „Братство-јединство”

Лако је птици...
Лако ј’ птици, птица има крила,

аој, крила, кад би моја била.
Ј. Ј. Змај

Кад бих имала крила,
државе света бих посетила.

Прелетела Европу
и лепо се провела.
Стигла у Енглеску
и Биг Бен видела.

Прелетела Атлантски океан 
и стигла у Америку.
Видела Кип слободе 
који држи бакљу велику.

До Кине бих дуго летела,
али би труда вредело.
На Кинески зид бих слетела,
то сећање не би бледело.

На крају бих у Србију стигла,
ту живи моја породица.
На нашу терасу слетела 
и птици вратила крилца.

Ива Вранић IV-3, 

ОШ „Јован Јовановић Змај”

КОНКУРС У ТОКУ

САШИНА ПОЕТСКА СТВАРАОНИЦА

Четвртак, 18. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

Моја бака Јуца стално нешто звоца,
мало звоцне деди, понајвише мени.
Када би је слушо стално,
просто човек да пошени.

Па и псићу Жући предавања држи
да не лаје много и да се суздржи.
Он је чудно гледи,
репић не помера, 
па залаја љуто:
„Ја сам само кера!”

Не поштеди бака ни нашега мачка,
када њему звоца, то је стравитачка.
Ал’ је мачак Циле вешто игнорише,
чим се бака залауфа,
он на кров од шупе збрише.

Па се бака срди, прутом чак припрети,
када буде сишао, из дворишта лети.
А Циле се смешка, каже није птица,
на крову је храбар мачор ругалица.

Том звоцању њеном не би било краја
да се деда не умеша, скува баки чаја.
Чај од нане, каже дека,
мало пажње, мало приче,
да делује верујте ми,
бака срче и не виче.

Мајда Амбруш VII-2, 

ОШ „Свети Сава”

Филмофилка
Много воли бака Неда
акционе филмове да гледа.
Кад игра Шварценегер,
она за пијацу одбаци цегер.
Кад се приказује Сталоне,
деди пеглом прогори панталоне.
Кад се даје Вилис Брус,
бака редовно касни на бус.
Кад глуми Џеки Чен,
даљински је тад само њен.
Кад се појави Жан Клод ван Дам,
деда вечеру спрема сам...

Милица Маличевић VII-3, 

ОШ „Мирослав Антић”

Моја мама
Моја мама је мени све на свету.
Она је као птица у лету.
Моја мама се увек смеје, 
моја мама је сунце које ме греје. 

Милица Бокан II-5, 

ОШ „Мирослав Антић”

Бака Јуца

Бели брег
Када падне први снег
и све се забели,
сва деца весело
појуре на брег.

На том белом брегу
весело је тада,
јер бели Снешко
прави се сада.

Кад је готов Снешко,
санкање би пало,
грудвање и клизање
и свега још мало.

Смркнутих носића
деца кући журе
с надом да ће и сутра
на брег да дојуре.

Лара Печеница III-2,

ОШ ,,Свети Сава”

Страну припремила 

Драгана Младеновић



Аутомобили из Шпаније по-
стају све популарнији код
наших возача, што због
атрактивног дизајна, што
због поузданости. То и није
чудно, јер је власник „Сеата”
заправо „Фолксваген”, на
чијој платформи су и пра-
вљена возила с Пиринејског
полуострва. Најпопуларнији
модел је свакако „ибица”,
која се производи већ деце-
нијама, док је нашим купци-
ма најинтересантнија трећа
генерација, која се произво-
дила од 2002. до 2008. годи-

не. „Ибица” је прављена на
платформи „пола” и јефти-
нија је само зато што нема
„Фолксвагенов” знак.

Атрактиван дизајн, мала
потрошња и мотор главни су
адути „ибице”, као и габари-
ти који је сврставају у одли-
чан избор за градско возило
или аутомобил за младог во-
зача. Бензински мотори од
1.200 и 1.400 кубика су заи-
ста мали потрошачи, који ће
задовољити захтеве просеч-
ног возача, а за оне којима је
потребан снажнији аутомо-
бил, у понуди је добро по-

знати дизелаш од 1,9 литара
радне запремине и сто коњ-
ских снага. Не очекујте
удобност неког већег ауто-
мобила – напротив, овај „се-
ат” је прилично „тврд”. 

Такво огибљење му омо-
гућава добро лежање на пу-
ту, али рупе на нашим ули-
цама могу пореметити уго-
ђај у вожњи. Самим тим,
при куповини половних во-
зила обратите пажњу на ста-
ње трапа, који најчешће
страда код овог модела. Де-
лови вешања нису најјефти-

нији, али ретки кварови на
мотору ће надоместити ула-
гање у аутомобил.

За мали сервис је потреб-
но издвојити око 8.000, а за
велики 20.000 динара.
Скрећемо пажњу да пре ку-
повине проверите и стање
електронике у кабини, као и
све степене преноса на ме-
њачу (не би требало да при
промени брзине чујете било
какве звуке). Уколико је све
у реду, узмите у разматрање
куповину „ибице”, јер доби-
јате немачки квалитет за
разумну цену.

- - - - - - - ПОЛОВЊАК - - - - - - - 

Вотка-мартини и
„астон мартин”

Луксуз и гаџети

Љубитељи филмова о најпо-
знатијем тајном агенту с не-
стрпљењем очекују наставак
саге о Џејмсу Бонду, који у би-
оскопима треба да се појави
крајем 2015. Британски агент
МИ6 популаран је због много
чега, а између осталог и због
атрактивних аутомобила. 

Секли кров због Конерија
Први аутомобил агента 007 је
„санбим алпина”, који је Бонд
возио у филму „Доктор Но”.
Тај аутомобил се производио
у Eнглеској, тачније у Ковен-
трију, педесетих и шездесетих
година прошлог века. У рома-
ну „Доктор Но”, по коме је и
снимљен филм, описује се во-
жња „алпином” по прашња-
вом путу до виле на узвиши-
ци, где агент треба да се са-
стане са шпијунком мис Торо.
Аутори филма су желели да
он буде идентичан књизи, па
су на местима снимања тра-
жили баш тај аутомобил.
Имали су срећу да пронађу
„алпину” код једног мештани-
на и тако избегну трошкове
увоза и транспорта.

У наставку који је снимљен
1963. године, „Из Русије с љу-
бављу”, главни јунак за превоз
користи „бентли марк 5” из

-  -  -  -  -  -  -  З А Н И М Љ И В О С Т И -  -  -  -  -  -  -  

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОНА ЗА УБИЈАЊЕ

1935. године. Возило се поја-
вљује на самом почетку фил-
ма, када из штаба обавештај-
не службе Бонд добија позив
путем телефона који је угра-
ђен у аутомобил. Телефон је
уједно и прва техничка инова-
ција уграђена у аутомобил
тајног агента, док ће гаџета у
наставцима бити много више.

„Астон мартин ДБ5” је сва-
како Бондов аутомобил и за-
сигурно је најпрепознатљиви-
ји и најпознатији у историји
кинематографије. За ову при-
лику аутомобил су опремили
катапултирајућим седишти-
ма, митраљезима, секачем гу-
ма... Луксузни спортски ауто-
мобил корићен је за снимање
филмова „Голдфингер” и

„Муња”, а након година паузе
поново се користи у остваре-
њима „Златно око”, „Сутра не
умире никад”, „Казино Ројал”
и „Скајфол”.

Агент 007 користио је и ја-
панска возила, па се у филму
из 1967. појављује „тојота ГТ
2000”. То је први јапански су-
пераутомобил, који је произ-
веден у свега 350 примерака.
Требало је да Шон Конери,
који у филму „Живи се само
два пута” тумачи главну уло-
гу, вози аутомобил с тврдим
кровом. Испоставило се да
положај за седење није одго-
варао Шкоту, тачније имао је
премало места, па су проду-
центи одлучили да се кров
уклони.

Оборен Гинисов рекорд
Поред спортских и луксузних
аутомобила, у неким делови-
ма Џејмс је за управљачем са-
свим обичних возила, што је
можда и разочарало већину
фанова; „спачек” у филму
„Само за твоје очи” и „рено
11” у „Погледу који убија”.
Ипак, како год окренете,
„астон мартин” је остао за-
штитни знак тог филмског ју-
нака. Поред класика који смо
поменули, могли бисмо да
скренемо пажњу и на друге:
ДБС, „вантаж воланте” и но-

НЕМАЧКИ, А ЗАПРАВО ШПАНСКИ

вије верзије које се појављују
у „Казино Ројалу” и „Зрну уте-
хе”. Наравно, не смемо забо-
равити немачки BMW, чији су
аутомобили коришћени при-
ликом снимања три филма –
„Златно око”, „Сутра не умире
никада” и „Свет није дово-
љан”. Интересантно је да се
аутомобил из Баварске кори-
стио три пута, а у сва три фил-
ма је улогу Бонда тумачио
Пирс Броснан.

Њега је одменио Данијел
Крејг, који заједно с редите-
љима филмова мења лик Бон-
да, па у новијим наставцима
нема много јурњаве колима.
Ипак, током снимања „Кази-
но Ројала” оборен је један ре-
корд. Наиме, у сцени у којој је
Бонд у потери за негативцима
агент губи контролу и аутомо-
бил се преврће. За потребе
снимања те сцене коришћен
је специјалан катапулт, који
је испалио аутомобил.

Тако се „астон мартин” пре-
врнуо седам пута и оборио
претходни Гинисов рекорд,
који је износио шест преврта-
ња. Ових дана је компанија
која је направила поменути
аутомобил најавила производ-
њу новог аутомобила, који ће
дебитовати највероватније у
новом филму – „Спектар”.

Кочнице спадају међу најбит-
није системе у аутомобилу и
захтевају адекватно одржава-
ње и чешћу проверу исправно-
сти. Поред истрошености еле-
мената као што су дискови,
кочионе плочице или пакне,
треба контролисати и кочиону
течност и исправност црева у
систему. С временом црева
могу да се запуше, што може
изазвати много проблема.

У „Ауторемонту Пиваше-
вић” објашњавају да се ова не-
исправност најчешће мани-
фестује као блокада точкова.
Кад се притисне кочница,
течност у цревима (систему)
долази до кочионог цилин-
дра, који притиска плочице
(пакне) на површину диска
или добоша и силом трења за-
уставља возило. Кад су црева
запушена, течност не може да
се врати у систем, а самим
тим цилиндар се не враћа у
првобитни (нулти) положај и
кочница остаје блокирана.

Не треба напомињати да је
аутомобил с блокираном коч-
ницом изузетно небезбедан и
у том случају треба хитно да
посетите сервис. Трење током
кочења је велико и кочнице се
у тим тренуцима прилично
греју. Блокирана кочница се

КАД ТОЧАК БЛОКИРА

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” САВЕТУЈЕ - - - - - - - - - - - - 

кочнице. Ако и дође до тога,
аутомобил не треба возити,
јер тај квар може узроковати
даља оштећења, која су нерет-
ко опасна по живот. Уколико
приметите да се неки точкови
отежано окрећу и греју се,
највероватније је узрок запу-
шено црево. У „Ауторемонту
Пивашевић” ће утврдити у
ком цреву је дошло до слаби-
јег протока кочионе течности
и заменити га оригиналним,
хомологованим.

Након замене се из система
избацује ваздух, који доводи
до неправилног рада кочница.
Сервисери „Ауторемонта” у
тим случајевима својим кли-
јентима препоручују и замену
кочионе течности, која због
константно повишене темпе-
ратуре губи својство.

Четвртак, 18. децембар 2014.

automobilizam@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

- - - - - - -  САВЕТИ - - - - - - - 

Добра видљивост је један од
предуслова за безбедну во-
жњу, а током зимских месе-
ци велики број возача има
проблем са замагљеним
стаклима. Узрок може бити
вода у кабини, која је ушла
услед запушености одвода у
каросерији, или бушан „ма-
ли хладњак”, који пушта
расхладну течност. Док не
утврдите узрок, да бисте из-

бегли магљење стакала, ура-
дите следеће: најједностав-
није је очистити стакла и
купити посебан спреј који
спречава магљење. Прили-
ком вентилације кабине по-
десите систем тако да уба-
цује спољашњи ваздух, а не
да користи онај у кабини.
Спустите штитник за сунце,
који ће помоћи да ваздух
циркулише код ветробрана.

ЗАМАГЉЕНА СТАКЛА

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
006655//998877--2277--2244  

самим тим неупоредиво више
и дуже греје, кажу у „Ауторе-
монту Пивашевић”, што дово-
ди до оштећења заптивних гу-
мица на кочионим клештима,
као и других делова на точку.
Топлота се преноси и на лежај
точка, који је подмазан посеб-
ном машћу. Због константно
високе температуре маст пре-
лази у течно стање и цури с
лежаја. Због тога лежај, који
без масти не може нормално
да функционише, обично за-
риба и потребно га је замени-
ти. Кочиони дискови и плочи-
це су направљени од челика,
који мења структуру уколико
се брзо охлади – кажу у „Ауто-
ремонту”. 

То се најчешће дешава кад
прођете возилом кроз бару на
путу. Поред тога што ће, кад
се нагло охлади, шкрипати,

могућа је и деформација ди-
ска, који више неће бити у
оси. Деформација ће се ма-
нифестовати као тресење во-
лана приликом притиска

Као ваш пријатељ, „Ауторемонт Пивашевић” и
ове зиме организује проверу вашег аутомобила
за време сервисне акције „Винтер чек-ап”.

У оквиру те акције бесплатно проверите во-
зила у једанаест тачака:

• контрола централе убризгавања егзами-
нером

• провера стања пнеуматика
• провера акумулатора
• провера вентилационог (расхладног) си-

стема и расхладне течности
• провера нивоа уља у мотору
• провера кочионог система (ниво уља, ви-

зуелни преглед предњих кочница)
• контрола метлица брисача

• контрола предње светлосне групе и сигна-
лизације

• контрола трапа (предњег, задњег)
• контрола управљачког система
• визуелни преглед возила

Током акције остварите попуст на рад у
сервису за отклањање уочених кварова у из-
носу од 10%, као и на уграђене резервне дело-
ве у оквиру кампање у износу од 10% на ре-
довне цене.

Акција важи за сва возила из групе „Фијат-
–Крајслер” и сва возила ван гарантног рока.
„Винтер чек-ап” траје од 1. децембра 2014. до
31. јануара 2015.

БЕСПЛАТНА ЗИМСКА КОНТРОЛА



ОПЕЛ астра, 1993. годи-
ште, 1.7, дизел, у одлич-
ном стању, цена по дого-
вору. 069/222-70-22.
(СМС)

ОПЕЛ астра, 1993. годи-
ште, 1.7, дизел, у одлич-
ном стању, цена по дого-
вору. 069/222-70-22.
(СМС)

ОПЕЛ астра, 1993. годи-
ште, 1.7, дизел, у одлич-
ном стању, цена по дого-
вору. 069/222-70-22.
(СМС)

ОПЕЛ астра, 1993. годи-
ште, 1.7, дизел, у одлич-
ном стању, цена по дого-
вору. 069/222-70-22.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ фијат брава
2001, 1.6, металик, реги-
строван, септембар.
064/458-24-48. (СМС)

ПРОДАЈЕМ исправне и
неисправне аутомобиле.
062/198-47-74. (186517)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2002, 170.000, сервиси-
ран, 1.700 евра. 063/831-
66-66. (18627)

ГОЛФ 3, 1.6, 3 В, реги-
строван до 12. октобра
2015, 1.500 евра.
062/847-34-83. (186535)

ПРОДАЈЕМ фијат мареа
1.9 ЈТД, караван, 2002,
металик сив, одличан.
063/389-962. (1865119

ПРОДАЈЕМ голф 3,
дизел. 060/533-35-75.
(186418)

ФОЛКСВАГЕН џета 1.6 Д,
1990. годиште, металик, 5
В, мотор одличан, реги-
строван до августа 2015.
066/123-646. (186544)

ЈУГО корал 1.1, 2007,
регистрован до новембра
2015, нов акумулатор,
зимске гуме, одличан.
064/105-52-64. (186544)

ОПЕЛ корса 1.0, 2003.
годиште, 1.400 евра,
регистрован. 069/267-44-
86, 062/805-95-78.
(186347)

ФОРД фокус ТДЦИ 1.6,
2007, 190.000, сервисна
књижица, 3.600 евра.
065/237-10-09. (186296)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002.
годиште, петора врата у
одличном стању, власник,
3.600 евра, нема замене.
064/469-84-88. (1896364)

ЗИМСКЕ гуме с фелнама,
петнаестица, продајем
повољно. Тел. 066/921-
21-59. (1896398)

ФИЈАТ пунто, стило, мул-
типла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома, у
деловима, сви мотори и
модели. 063/289-350.
(186358)

ШКОДА фабија 2003.
годиште, 1.4, тек реги-
строван, плав, нема кли-
му, 2.100 евра. 069/641-
124. (186487)

ПРОДАЈЕМ ИМТ 560,
очуван. 069/634-491.
(186473)

ОПЕЛ астра Г караван,
2.0 ДТИ, 2002. годиште,
регистрован, 2.000 евра.
060/387-98-71. (186479)

НИСАН алмера, петора
врата, 1.8 бензин, плин,
2003. годиште, регистро-
ван, 2.400 евра. 060/387-
98-71. (186479)

ПРОДАЈЕМ рено клио
1.4, бензинац, 2004.
063/720-55-68. (186493)

ПРОДАЈЕМ сеат кордоба
1.4, бензинац, 2003. годи-
ште, регистрован, вла-
сник. 069/010-70-54.
(186493)

ОПЕЛ вектра 1991. годи-
ште, 1.6, плин, реатести-
ран, лимузина, регистро-
ван до априла, нове гуме,
кука, 600 евра. 069/641-
124. (186487)

СКУТЕР ЦПИ ГТР, 2006,
добро стање, 750 евра,
може замена. 069/641-
124. (186487)

ПУНТО 1.2, 16 В, 2004,
петора врата, динамик
опрема, на име. 064/130-
36-02. (186674)

ПРОДАЈЕМ москвич
регистрован, плин.
064/393-14-75. (186679)

ПРОДАЈЕМ голф 2, реги-
строван. 065/414-38-84,
064/204-90-97. (186576)

ГОЛФ 5, 2006. годиште,
дизел, 3 В, екстра повољ-
но. 063/154-58-19.
(186598)

БРОДИЋ 9 х 2,80 мотор
меркури, 40 кс, може
замена. 061/331-29-00.
(186599)

ПОВОЉНО скутер, 2007,
очуван и чаробна пећ,
мало радила, очувана.
063/234-829. (186404)

ПРОДАЈЕМ тојота корола
1990. годиште. 063/101-
33-10. (186629)

БМВ 320, 2001. годиште,
караван, металик сив,
регистрован. 061/254-73-
76. (186632)

ПРОДАЈЕМ пежо 205,
регистрован, 1985. годи-
ште, 480 евра, замена.
064/230-52-21. (186723)

МЕРЦЕДЕС Ц 200, 2004.
годиште, мало вожен,
очуван, може замена,
искључиво ауди А 1, или
мерцедес А 160, и то
новије генерације.
063/315-314. (186696)

ПРОДАЈЕМ ситроен бер-
линго 2004. годиште, очу-
ван и гаражиран, видети у
„Славијаауту”. Тел. 315-
315, 063/315-314.
(186696)

РЕНО клио 1, 1997, реги-
строван до августа 2015,
1.2 Б. 065/954-95-49.
(186685)

ХЈУНДАИ аксент 2004.
годиште, 1.5 Б, регистро-
ван до маја 2015.
064/853-43-88. (186685)

ПРОДАЈЕМ зимске гуме
13, 14, 15 и 16 цоли.
063/891-03-99. (186715)

ЈУГО корал ин 2005.
годиште, регистрован.
061/612-14-50. (186731)

ПРОДАЈЕМ пежо 206, 1.4
дизел, 2003. годиште,
цена 2.000. 063/441-195.
(и)

СТАЛНИ најповољнији

откуп свих врста возила и

катализатора, неисправ-

них, исправних, хавари-

саних, продаја половних,

резервних делова, ауто-

механичарске услуге.

064/552-31-19, 069/203-

00-44. (185461)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

страних, домаћих, хава-

рисаних, неисправних.

066/409-991, 063/782-82-

69. (185461)

ОТКУП свих врста возила

страних, домаћих, хава-

рисаних и продаја полов-

них делова. 063/110-68-

87, 069/364-11-42.

(186453)

ОТКУПЉУЈЕМ и односим

старе и неисправне ауто-

мобиле, исплата одмах.

064/119-59-24. (186517)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, 90 до 500

евра. 063/892-08-25,

064/230-52-21. (186723)

ОТКУП старих возила,

стање небитно, исплата

реална. 063/173-79-60.

(186472)

ПРОДАЈЕМ трактор тор-
педо специјал 90 кс, дв.
064/161-97-47. (186350)

ПЛУГ 757, 20 ИМТ дво-
браздни, приколица змај
7 тона и трактор белорус
Т 40 АС. 063/354-352.
(186596)

ЗЕТОР 7245, 10.500 евра
и круњач за кукуруз буб-
њар, 12 тона на сат, 1.750
евра. 063/320-670.
(186683)

ИЗДАЈЕМ гаражу, мага-
цин, 52 м2, 10 х 5 х 3. 616-
024, 063/747-95-26.
(185868)

ИЗДАЈЕМ гаражу 50 м2 на
путу Панчево–Београд
као пословни простор
или магацин. 061/649-45-
79. (185869)

ИЗДАЈЕМ гаражно место
у „Тамиш-капији”. Тел.
063/895-23-90. (186532)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ

гаражу бр. 71, 1. етажa,

угао Моше Пијаде и Сте-

вана Шупљикца, Котеж 2,

цена по договору. Тел.

061/272-77-30 и 373-347.

(186521)
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ТВ половни из увоза, 37,
55, 63, 72. 348-975,
066/348-975. (186447)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер и пословни делови од
веш-машина. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-07.
(186348)

ТВ санио 54, панасоник
72, екстра стање.
064/586-85-00. (186478)

ДЕНОН РЦД 100, ЦД
рисивер, хи-фи ТВ комо-
да. 064/586-85-00.
(186478)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
комбинацију, веш-маши-
ну, половне делове, шпо-
рет електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (186740)

ТЕА пећ, АЕГ, 3,5 кв.
065/953-22-06. (СМС)

ЋУРКЕ на продају, услу-
жно клање, кућна доста-
ва. 065/410-97-34. (СМС)

ПРАСИЋИ на продају,
услужно клање, Новосе-
љански пут. 064/303-28-
68. (СМС)

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају. 060/603-
32-32. (185433)

ПРОДАЈЕМ бафер са
санитарним бојлером за
централно грејање од
инокса. 064/668-87-78.
(185782)

БРИКЕТ, 4.400 динара
кубик, буков калоричан,
џакови, достава. 064/482-
65-53. (185574)

ПРОДАЈЕМ ауто-прико-
лицу и тестеру штил 41,
телевизоре грундиг и
филипс, мењач аудија 80
јаје. 064/822-96-82.
(185874)

ПРОДАЈЕМ радијаторе,
врата. Тел. 061/634-32-
93. (186397)

ПРОФЕСИОНАЛНА, 32,
за млевење меса с прибо-
ром, разне шајбне.
064/275-55-29. (186406)

ПРОДАЈЕМ вибратор за
бетон, шлајферицу за
паркет, брусилицу за
терацо, грађевинску диза-
лицу, вагу 500 кг.
064/810-30-91. (186314)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, регале, гарнитуре,
витрине, комоде, сто +
шест столица, спаваћу
собу, комбиновани фри-
жидер, дечја колица,
телевизоре, двоседе, ел.
шпорете, сто + четири
столице, ТА пећи, маши-
ну за веш, суђе, мост
регале, тепихе... разно.
063/107-78-66. (1864717)

ГРАНТИНА коцка 10 х
10, за паркинге. 063/771-
55-44, 063/246-368.
(186420)

ХИТНО продајем дечју
собу за двоје, фотељу, сто
за дневни боравак, греја-
лицу на бутан с боцом.
Тел. 362-041, 063/709-53-
13. (186424)

ТА пећ 6 кв, 150 евра и
крека пећ, 50 евра, очува-
но. 063/778-62-81.
(186294)

ТА пећи 6 и 3,5 кв.
065/237-10-09. (186290)

НА ПРОДАЈУ машина за
шивење ибердек, сто за
кројење и нож. 069/726-
862. (186300)

КУПОПРОДАЈА ремонто-
ваних ТА пећи, могућа
компензација, достава,
гаранција, повољно.
061/137-98-10. (186316)

ПРОДАЈЕМ половна два
кровна прозора. 013/347-
209. (186322)

ШИВАЋЕ машине кофер,
кућне, више комада, сер-
висиране, oд 40 до 100
евра. 063/264-408.
(186341)

ПРОДАЈЕМ пећ на гас,
бутан алфа плам, 9, плин-
ску боцу 30 кг и пећ на
нафту. 062/143-59-82.
(18634)

ШПОРЕТ на дрва алфа
90, може и централно
грејање. Зоран. 355-538.
(8186513)

ФРИЖИДЕР, туш-кабина,
кухиња, колица, телеви-
зори, витрина, мини шпо-
рет. 064/635-77-42.
(186505)

ПРОДАЈЕМ товне ћурке
живе (350 динара), закла-
не 450 дин, од 5 до 8 кг,
свиње 120–130 кг, цена
180 динара, полутке 260.
Тел. 344-206. (186509)

ВИЈЕТНАМСКИ прасићи,
2.000 комад и акваријум
250 л, повољно, може и
замена. 063/185-22-74.
(186515)

БРИКЕТ, 4.400 динара
кубик, буков калоричан,
џакови, достава. 064/482-
65-53. (186525)

ПРОДАЈЕМ јефтино веш-
машину, фрижидер –
пола замрзивач, усправни
замрзивач. 013/251-64-
69, 065/634-38-51.
(186526)

ПРЕОСТАЛА букова дрва
са сечом. 063/822-97-26.
(186469)

КОКЕ носиље, старе десет
месеци, 250 динара
комад. 060/054-67-70,
(186432)

СТЕПЕНИШТА храст,
јасен, буква, прозори,
врата, израда, монтира-
ње. 063/732-82-16.
(186441)

РОТВАЈЛЕРЕ старе три
месеца продајем.
063/118-95-88. (186456)

БРИКЕТ висококалори-
чан огрев, еколошки, од
храста, за сва ложишта,
преостали. 743-792,
061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те. 063/773-45-97, 371-
568. (186551)

ПОВОЉНИ рачунари и
монитори, роба из
Аустрије, dell oftiflex 760
3 GHZ 2 GB RАМ, 80 GH,
могућност надоградње.
064/926-78-49. (186557)

ТА пећ 6, 140 евра и дете-
лину, бала 180 динара.
061/143-35-20. (186564)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2–6 кв, достава,
монтирање, гаранција.
063/182-08-95, 335-930.
(186566)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи с доставом и
монтирањем. 063/705-18-
18, 335-974. (186566)

НА ПРОДАЈУ товне ћур-
ке. Тел. 062/829-81-44.
(186659)

НА ПРОДАЈУ дебеле сви-
ње. 063/758-60-81.
(186663)

ТОВНЕ ћурке, пилићи,
прасићи на продају, уре-
ђени и живи, могућност
кућне доставе. 065/410-
97-34. (186668)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монти-
рање, гаранција, повољ-
но. 060/601-27-15.
(18666)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања, Ново-
сељански пут 175-б.
064/303-28-68. (186668)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 3
кв, аустријску и ТА пећ
магнохром Краљево од 6
кв. Тел. 064/170-87-57.
(186646)

ЗАМРЗИВАЧ фиокар 260
л, веш-машина, фрижи-
дер, 145–180, 286 л, трпе-
заријски сто са шест сто-
лица, регал, лежајеви,
телевизор, усисивач,
шиваћа, новија ТА,
2,2–3,5 кв. Тел. 342-689,
063/861-82-66. (186577)

ПРОДАЈЕМ тучане ради-

јаторе одличног квалите-

та, Липовица, 110 ребара,

330 евра. 065/828-60-64.

(186617)

ПРОДАЈЕМ врата, пећ,
лежај. Тел. 064/333-52-
29. (186688)

НА ПРОДАЈУ крава.
064/324-14-30. (186689)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (186703)

СВИЊСКЕ полутке, пра-
сићи, квалитет, кућна
достава, могућност кла-
ња. 065/614-74-40, 633-
250. (186706)

ПРОДАЈЕМ три шиљеги-
це и једног шиљегана.
062/150-78-42. (186708)

ФРИЖИДЕРИ, замрзива-
чи, веш-машине, сушили-
це, шпорети, из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(186714)

ЗИМСКЕ гуме 165/70 Р
14, четири комада прода-
јем, повољно. 063/876-
10-43. (186713)

СВИЊЕ дебеле продајем.
372-768, 064/172-44-10.
(186737)

КУПУЈЕМ старо, ново,
перје, замена за нове лио
јастуке. 062/974-14-04.
(186316)

КУПУЈЕМ пилотску јакну
нову, бр. 56-58, нову. Зва-
ти – 21 сат. 013/352-203.
(186044)

КУПУЈЕМ старе веш-
машине, шпорет, бојлере,
старо гвожђе, плаћам
добро. Златко, 064/227-
68-03, 061/627-06-54.
(186592)

КУПУЈЕМ неисправне
веш-машине, фрижиде-
ре, замрзиваче, шпорете,
бојлере, гвожђе. 061/287-
48-87, 064/126-11-28.
(186372)

КУПУЈЕМ бутан боце за
камповање и разни алат,
ручни и електрични,
исправан и неисправан.
064/136-58-56. (186421)

КУПУЈЕМ: перје, ста-
рински намештај, сли-
ке, сатове, стари новац,
фигуре, лустере, порце-
лан и остало. 335-930,
0 6 3 / 7 0 5 - 1 8 - 1 8 .
(186526)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, пенка-
ла, сатове. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (186637)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
064/366-57-87, 335-974.
(186566)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
добро плаћам, долазак
одмах. 060/601-27-15.
(186666)

КУПУЈЕМ: гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе сла-
вине, акумулаторе, веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче, каблове, ел.
моторе, и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(186587)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (186712)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
плац у Улици Моше Пија-
де, 8,5 ари. 064/290-45-
55. (ф)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кућу са две стамбене
јединице, с плацем, лега-
лизована. 064/066-78-43.
(185152)
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КАЧАРЕВО, кућа 140 м2,
спрат, плин, помоћни
објекти, 28.500 евра.
064/271-74-67. (185472)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, повољно.
062/885-41-07. (186163)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 80 м2, 16,5 ари
плац. 062/885-41-07.
(186163)

КУЋА, нова Миса, 240 м2,
на 2,5 ари плаца, близина
вртића „Петар Пан”, Осо-
говска, продајем, 60.000
евра. Власник, 063/826-
97-09. (186287)

НОВА МИСА, 55 м2 + 20
м2, ниско приземље, дво-
риште. 065/237-10-09.
(186296)

ЗАМЕНИТЕ вашу стару
кућу у граду за нови стан.
Тел. 064/267-71-74.
(186319)

СЕОСКА кућа с двори-
штем и баштом у центру
Дебељаче на продају.
335-878. (186331)

КУЋА с двориштем, утви-
на колонија, 65 м2, Стре-
лиште, издајем. 063/816-
77-96. (186371)

У ВОЈЛОВИЦИ продајем
кућу с плацем 14 ари,
26.000 евра. Тел. 367-
118.(186459)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доло-
ву с помоћним објектом,
одмах усељива. 063/720-
98-82. (18436)

СТАРИ црепајски пут,
викендица, воћњак,
башта 20 ари, легализова-
на. 063/879-51-40.
(186429)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локаци-
ја. 063/879-51-40.
(186429)

ПЛАЦ 5, 10 и 20 ари, врло
повољно. Новосељански
пут. 066/385-289.
(186508)

ОБРАДИВО земљиште, 8
ланаца, у комаду, вла-
сник, продајем, Старчево.
060/660-79-60. (186511)

ЈАБУЧКИ пут, лепа кућа,
62 м2, двоипсобан, може
поткровље, 7,2 ара до
пута, 28.000. „Кров”,
060/683-10-64. (186499)

КУЋА за бизнис, центар,
652 м2, тринаесет соба,
9,6 ари, 180.000. „Кров”,
060/683-10-64. (186499)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ари, 57.000; кућа 80 м2, 3
ара, 69.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186380)

НОВА МИСА, кућа са два
локала, 240 м2, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(186380)

НОВА МИСА, 5 ари,
11.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (186380)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кућу 155 м2, 4,5 ари +
објекат у изградњи, 300
м2, у дворишту, Д. Туцо-
вића. 065/335-32-37.
(186384)

ПРОДАЈЕМ плац у Банат-
ском Новом Селу, на
главном путу, 24 ара, с
два улаза. 063/318-592.
(186466)

ПРОДАЈЕМ воћњак 32
ара, оранице 27 ари,
Кудељарац, Охридска
улица. 065/669-47-56.
(186467)

ПЛАЦ грађевински у Јабу-
ци 4 ара, у старом делу
насеља, Качаревачка ули-
ца, ограђен, с бунаром.
063/756-66-45. (186471)

МИСА, кућа комплетно
завршена, два одвојена
стана, ЦГ, 6 ари, 77.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (186474)

КУЋА на Стрелишту, 100
м2, 19 ари плац, продајем.
061/224-24-95. (186492)

КУЋА, Баваништански
пут, 112 м2, 10 ари,
40.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186474)

ПРОДАЈЕМ земљу, 117
ари с кућом и халом 500
м2 у Дубокој бари, Језер-
ска улица. 061/224-24-95.
(186492)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, са грађевинском
дозволом, власник.
065/258-87-77. (186610)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари, Војловица,
45.000, договор. 063/778-
48-35. (186572)

КУЋА код старе „Утве”,
70 м2, сређена, лепо дво-
риште, 30.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(186130)

ПЛАЦ у Пелистерској 15
х 45, 15.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(186130)

КОПАОНИК кућа са
четири апартмана.
064/143-52-98. 

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара, прода-
јем/мењам. 063/768-96-
43. (186603)

ПРОДАЈЕМ плац 2,5 ари,
Димитрија Туцовића 40,
код Водне заједнице,
могућа замена за мањи
стан и доплата. 066/123-
646. (186544)

КУЋА, нова Миса,
подрум, приземље, спрат,
може замена за стан.
060/393-71-84, 013/371-
747. (186548)

ПРОДАЈЕМ кућу, 2 ара,
приземну, 60 м2, 37.000.
060/505-10-50, „Коваче-
вић”. (186619)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли, 64 м2, на 3,6 ари
плаца. 063/709-52-64.
(186658)

ПОВОЉНО, кућа, Сакуле
и башта 17,5 ари у Баран-
ди. 370-404. (186662)

БАВАНИШТАНСКИ пут
14 ари, грађевински,
повољно, власник. Тел.
063/750-66-85. (186682)

ПРОДАЈЕМ нову кућу с
локалом, Тесла, договор.
„Весна два”, 066/937-00-
13. (186664)

ДВЕ стамбене јединице
80 м2 на 4 ара плаца, ста-
ра Миса. 062/202-961.
(186690)

ПРОДАЈЕМ четворособан

стан, укњижен, коришћен

две године, 66.000 евра.

063/281-457. (186693)

ПРОДАЈЕМ два плаца на

новој Миси, код цркве.

063/232-086. (186700)

ПРОДАЈЕМ у Старчеву
обрадиву земљу прве кла-
се, 7.000, договор.
060/709-72-99. (186731)

ВОЈЛОВИЦА, 88, 7,70,
31.000; Омољица, 6.00,
70, 16.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (186733)

ЦЕНТАР, ПР + пот., 125 м2,
7.000; Миса, II, 120, гара-
жа, 42.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (186733)

Б А В А Н И Ш Т А Н С К И ,
викендица, 27 ари, 5.000;
Борча, 4 ара, темељ,
15.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (186738)

КУЋА 120 м2, 2,6 ари,
Доњи град, реновирана,
укњижена, власник.
065/456-07-52. (186736)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребне некретнине, све
локације, брза реализаци-
ја. 063/744-28-66.
(186739)

ПРОДАЈЕМ трособан

стан, 63 м2, модерно

опремљен, с гаражом, у

Улици Светог Саве.

063/156-73-55, 063/234-

278. (ф)
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КОМПЛЕТНО реновиран
трособан стан, 64 + 6 м2,
тераса, све је ново, лифт,
централно грејање, хра-
стов паркет, Стрелиште,
36.500 евра. 069/214-41-
49. (185375)

ПРОДАЈЕМ стан у Панче-
ву од 84 м2, на Котежу 2.
065/398-98-99. 

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, екстра ста-
ње, реновиран, наме-
штен, без посредника.
Власник. 063/800-46-51.
(185532)

ПРОДАЈЕМ стан, 32 м2,
12.000 евра, и 40 м2,
15.000, центар. 061/670-
97-96. (185586)

СТАНОВИ 40 м2, 17.000;
55 м2, поткровље, 23.000,
Миса. 063/377-835.
(185632)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2

+ 17 м2 пословног просто-
ра, центар, 36.000.
064/186-50-87. (185924)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
1/V, ЦГ, укњижен.
060/415-52-05. (186071)

ВЛАСНИК, Содара, 71 м2,
ПВЦ, комплетно ренови-
ран, два мокра чвора,
укњижен, 41.500.
063/325-916. (186086)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
22 м2, центар, трећи
спрат, ЦГ, изузетна лока-
ција, власник. 062/112-
63-25. (186143)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Котеж 2, веома
добар распоред, интере-
сантан, власник. 062/112-
63-25. (186143)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 80 м2, у војним згра-
дама, потпуно реновиран,
повољно. 062/885-41-07.
(186163)

СОДАРА, једнособан, ЦГ,
одржаван, без улагања,
одмах усељив, власник.
060/555-25-42. (186174)

СТАН, Тесла, 48, 1,5,
укњижен, Љубомира
Ковачевића код пијаце,
2/4, без лифта, ТА, про-
мењене водоводне, струј-
не инсталације, продајем,
32.000 евра. 063/826-97-
09. (186287)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Београд, Земун, четворо-
собан, Панчево, Котеж 2.
063/856-74-02. (186312)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
стан од 80 м2. Тел.
064/267-71-74. (186319)

СТАНОВИ на десет мину-
та од центра града од 26,
30, 32, 51, 55 и 77 м2. Тел.
064/267-71-74. (186319)

М Е Њ А М / П Р О Д А Ј Е М
двособан + тераса, Котеж
1, за мањи, без посредни-
ка. 061/164-53-41.
8186230)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи, трособан стан, 88
м2, Котеж 1. 069/339-29-
90. (186355)

ЦЕНТАР, 115 м2, петосо-
бан, I, ЕГ, замена, 68.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(186380)

ЦЕНТАР, 48 м2, 27.000,
36 м2, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186380)

ЦЕНТАР, оловке, 60 м2,
39.000, војне зграде 80 м2,
43.000, хитно. „Гоца”,
063/899-77-00. (186380)

СТРЕЛИШТЕ, 80 м2,
37.000, 56 м2, 29.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(186380)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
60 м2, 35.000, трособан,
74 м2, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186380)

ТЕСЛА, 53 м2, 27.000, 44
м2, 26.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186380)

МИСА, 37 м2, једноипосо-
бан, 18.000, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(186380)

НОВИ СТАНОВИ, центар,
први спрат, 110 м2, 55 м2,
730 евра. 064/295-50-95.
(186381)

ЦЕНТАР, лукс стан, нов,
троипособан, 78 м2, III,
власник. 064/005-30-52.
(186384)

ТРОСОБНИ, Стрелиште,
38.000, Котеж 2, 45.000;
центар, 45.500. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(186405)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, паркети, тераса, VII,
30.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (186405)

СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, 54 м2, ВП, тера-
са, укњижен, 29.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (186405)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, ВП, укњижен, 26.500.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (186405)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52
м2, IV, ТА, 22.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (186405)

ЦЕНТАР, једноипсобан,
37 м2, ЕГ, IV, новија град-
ња, 29.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(186405)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи дво-
собан, ТА, II, укњижен,
23.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (186405)

СТРОГИ центар, гарсоње-
ра, III, ТА, економична и
функционална, 20.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (186405)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
42.000, ВП, ЦГ, паркети,
усељив, 26.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (186405)

ХИТНО продајем усељив,
укњижен мањи стан, код
xотела „Тамиш”. 063/194-
19-56. (186426)

ПРОДАЈЕМ стан од 80 м2,
на другом спрату, ново-
градња, Нишка бб, Котеж
2. Тел. 062/804-55-82.
(186503)

ТЕСЛА, трособан с греја-
њем, 80 м2, с терасама,
усељив. 063/770-45-55,
013/331-079. (186514)

ПРОДАЈЕМ одличан тро-
собан стан, 75 м2, с три
терасе, ЦГ, без улагања,
фиксно 36.500. Тел.
064/323-91-93. (186439)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2 +
6 м2, лођа, ЦГ, приземље,
32.000 евра, власник.
064/668-89-15. (186450)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража. 064/938-41-
99. (186441)

МИСА, 36, тераса, 14.000,
шири центар, 23, одлич-
на, 12.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(186470)

ДВОСОБНИ, Тесла, 45,
одичан, 26.000, Стрели-
ште, 55, 26.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(186470)

КОТЕЖ, 47 м2, тераса,
26.000, 80, троипособан,
хитно, 41.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(186470)

ЖАРКА Зрењанина, јед-
ноипособан, 44 м2, без
улагања. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186474)

ЦЕНТАР, ново, дуплекс,
110 м2, ЦГ, 65.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(186474)

СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, 70 м2, I, ЦГ,
43.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186474)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
ЦГ, лифт, 48.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(186474)

КОТЕЖ 1, једнособан, 33
м2, ЦГ, 24.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186474)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
II, укњижен, 34.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (186474)

ТЕСЛА, двособан, укњи-
жен, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186474)

НОВА МИСА, новија
зграда, трособан, II
спрат, 37.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186474)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, 34.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(186474)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 2, пети спрат.
Тел. 064/143-01-78.
(186484)
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ХИТНО, Котеж 2, леп
трособан, 72 м2, III, сун-
чана страна, 45.000, под-
ложно договору. „Кров”,
060/683-10-64. (186499)

СТРОГИ центар, прелеп
двособан, 52 м2, ЦГ, тера-
са, III, без улагања,
41.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (186499)

КОТЕЖ 2, почетак, двосо-
бан, комплетно сређен,
52 м2, I, 40.000. „Кров”,
060/683-10-64. (186499)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, једнособан, I
спрат, 44 м2, ЦГ, тераса,
власник.  Тел. 064/800-
36-53. (186498)

СТАН, М. Југовића 13, 53
м2, и Патријарха Чарноје-
вића 2-б, поседују упо-
требну дозволу. 060/661-
05-79. (186517)

ДВОСОБАН, 68 м2, лако у
двоипособан, Котеж 2,
почетак Војвођанског
булевара, двостран, јужна
страна, ЦГ, лифт, IV.
069/251-19-55. (186562)

ПРОДАЈЕМ стан, 37 м2,
центар, власник. 065/408-
57-09. 

НОВА Миса, полусуте-
рен, сређен, 80 м2, гара-
жа, 20 ари, повољно.
063/102-63-30. (186574)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, ЦГ, III, 33.000.
„Трем”, 319-446,
064/130-38-29. (186574)

МОДЕРНО комфорно
поткровље, 45 м2, нова
Миса, 20.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (186585)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
велика тераса, IV, ЦГ,
22.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (186585)

МАРГИТА, за адаптира-
ње, 45 м2, 14.000, 55 м2,
улични, 15.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (186585)

ТЕСЛА, 41 м2, ТА, I, без
улагања, 27.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(186585)

МОШЕ Пијаде, улични
део куће, таван, 16.000,
договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (186585)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, 41 м2, ВП, ЦГ, усе-
љив, 23.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (186590)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, ВП, ЦГ, усељив,
28.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(186590)

ТЕСЛА, једнособан, 30 м2,
VII, ЦГ, без улагања,
20.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(186590)

КОТЕЖ 2, трособан, 80
м2, трећи, ЦГ, усељив,
45.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(186590)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
II, ЦГ, усељив, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (186590)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, ВП,
хитно, 33.000. 064/181-
61-66. (186593)

ТРОСОБАН, Тесла, ново-
саграђен, IV, TA, два
нивоа, 18.000. 063/217-
194. (186591)

ГАРСОЊЕРА у центру 30
м2, замена кућа или плац.
064/143-52-98. (186599)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, ЦГ, I спрат, киндер
зграда. 063/870-74-56.
(186598)

ПРОДАЈЕМ апартмане од
30 до 75 м2 на Копаонику.
064/143-52-98. ***

НОВОГРАДЊА, Светог
Саве 85, приземље, 47,70
м2, лукс. 065/372-37-50,
063/309-535. (186661)

НОВОГРАДЊА, Светог
Саве 85, једнособан, 54
м2, паркинг, гас, енергет-
ска ефикасност, лукс.
065/372-37-50, 063/309-
535. (186661)

СВЕТОГ Саве 85, дуплекс,
49 + 22, два мокра чвора,
новоградња, лукс.
065/372-37-50, 063/309-
535. (186661)

ГАРСОЊЕРА, центар, 12
м2, плус 8 м2, реновирана,
8.500, договор. „Јуричан”,
346-737. (186529)

САМАЧКИ хотел, гарсо-
њера, II, ЦГ, 18 м2, сређе-
на, 13.500. „Премиер”,
063/800-44-30. 

СОДАРА, двоипособан,
II, 65 м2, ЦГ, 38.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 

КОТЕЖ 2, двоипособан,
други, 72 м2, ЦГ, 42.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 

КОТЕЖ 1, гарсоњера, III,
25 м2, ЦГ, 18.000. „Пре-
миер”, 352-489,  063/800-
44-30. 

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VI, 78 м2, ЦГ, 39.000.
„Премиер”, 352-489.

НОВА Миса, двоипосо-
бан, II, 72 м2, ЦГ, 38.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 

НОВ неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 + 12
м2, галерија (дуплекс),
једнособан + галерија,
леп и миран крај, квали-
тетна зграда, IV, нема
лифт, 18.500, без посред-
ника. 065/567-56-78.
(186626)

ЦЕНТАР, трособан, 66,
34,000; улично, 45,
14.000; Стрелиште двосо-
бан, 55, 31.000; Тесла
двособан, 53, 30.000;
Стрелиште трособан, 80,
39.000; Котеж 2, двосо-
бан, 55, 30.000, Долово,
13 ари, 100 м2, 15.000.
„Јанковић”, 348-025.
(186623)

ПРОДАЈЕМ, нова Миса,
II, ТА, једнособан, 18.500,
хитно. 060/505-10-50,
„Ковачевић”. (186619)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
двособан, I, ЦГ, 57 м2,
31.000. 060/505-10-50,
„Ковачевић”. (186619)

ЦЕНТАР, нов, једносо-
бан, приземље, ЕГ, 33 м2,
26.000. 060/505-10-50,
„Ковачевић”. (186619)

КОД „Авива” једнособан,
33, IV, новији, одличан,
21.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (186613)

ЦЕНТАР, већи једносо-
бан, 37 м2, V, нов, 20.000.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (186613)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, панчевачка еко-зона,
плац 6 ари, 3.000 евра.
064/276-04-75. (186646)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, II, ЦГ, лифт, новија
зграда, договор. 064/188-
42-64. (186656)

ПРОДАЈЕМ екстра сре-
ђен стан, први део Коте-
жа 2, 35.000 евра. „Весна
два”, 066/937-00-13.
(186664)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 58 м2, први спрат,
ЦГ, Тесла, повољно.
„Весна два”, 066/937-00-
13. (186664)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан са
даљинским грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
063/786-98-86. (186669)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан 59 м2, у
киндер згради. 062/824-
15-21. (186670)

ПРОДАЈЕМ стан 62 м2,

централно грејање, рено-

виран, сређен. 063/115-

70-24. (186684)

ПРОДАЈЕМ стан 90 м2,

први спрат, центар, ЕГ,

цена договор. 065/849-

09-38. (186636)

КОТЕЖ 1, 2,5, ЦГ, 64 м2,
II, две терасе, 36.000,
„Радова” зграда. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(1896711)

ПЕПЕЉАРЕ, 3,0, ТА, I, 58
м2, повољно, 28.000. 
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (1896711)

НОВА Миса, 54 м2, 2,0, I,
TA, две терасе, 27.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (1896711)

НОВА Миса, 39 м2, ТА,
ПР, 1,0, 20.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(1896711)

ЦЕНТАР, дворишни, 30
м2, 1,0, 12.500. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(1896711)

КОТЕЖ 1, VI, 71, 42.000;
центар, I, 71, 61.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (186733)

МИСА, ПР + пот., хитно,
35.000; Стрелиште, ПР,
122 м2, лукс, 55.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (186733)

ДОЊИ град, ПР, 24,
12.000, Г. град, нов, ПР,
18.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (186733)

МИСА, II, нов, 22.000;
Миса, етажа, гаража, I,
42.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (186733)

СТРЕЛИШТЕ, I, 42,
23.500; Стрелиште, кин-
дер, ПР, 28.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(186733)

СТРЕЛИШТЕ, кућа, ПР,
28.000, Миса, 130, 2,70,
37.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (186733)

СОДАРА, 77, лукс,
45.000; центар, IV, 46,
26.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (186733)

САМАЧКИ, II, ЦГ,
14.000, Стрелиште, ПР,
нов, 19.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (186733)

СОДАРА, VI, 56, 33.000,
Тесла, III, 61, 34.500.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (186733)

ЗЕЛЕНГОРА, ВП, 44,
25.000; 7. јула, 36, 19.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (186733)

КОТЕЖ 1, приземље, 57,
ЦГ, тераса, 5,4, „Радова”
зграда, укњижен.
064/266-25-80. (186746)

ЦЕНТАР, нови укњиже-
ни, гарсоњера, 24 м2, 37
м2 + галерија, 15 м2. Вла-
сник. 063/208-352.
(186749)

ТЕСЛА, 53 м2, ЦГ, I,
29.000; гарсоњера, 26, ЦГ,
18.000. „Тина РС”,
060/632-66-55. (186731)

КОТЕЖ 2, 74 м2, тросо-
бан, лукс, реновиран,
48.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (186755)

НОВА Миса, 90 м2, леп,
35.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (186755)

КУПУЈЕМ стан једносо-
бан или једноипособан,
око 40 м2, директно од
власника. 063/855-92-69.
(186681)

ХИТНО купујем стан у
центру, приземље, први
спрат. 060/551-64-50.
(186449)

КУПУЈЕМО станове  и
куће на свим локацијама,
исплата одмах. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(186711)

КУПУЈЕМ станове,
исплата одмах. 060/505-
10-50. (186619)

ПОЛУНАМЕШТЕН тро-

собан стан за изнајмљива-

ње, у Мирочкој 22. Тел.

066/614-96-35. (СМС)
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ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан у центру.
066/280-945. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен нов стан у цен-
тру. 065/445-64-70.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, Котеж 1,
ЦГ, телефон. 062/116-24-
27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
плетно намештен стан у
центру, ЦГ, интерфон,
кабловска ТВ, 130 евра,
усељив одмах. 060/331-
33-24. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру. 064/616-
40-50. (185470)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан, Панчево, Ж.
Зрењанина 120-б.
063/725-23-43. (185996)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
комфоран стан, зграда, I,
нова Миса. Тел. 063/801-
09-85. (186053)

И З Д А Ј Е М / П Р О Д А -
ЈЕМ/МЕЊАМ мањи за
већи, договор. Тесла.
064/552-58-26, 013/377-
189. (186286)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен, Котеж 2, старијем
брачном пару. 013/251-
28-07, 064/327-60-30.
(186288)

СТАН на продају, Миса,
близу школе. 062/310-
822, 013/373-153.
(186301)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
063/805-59-36. (186110)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 2, 53 м2, ЦГ,
сређен. 064/175-34-32,
064/167-04-78. (186313)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-
штен стан, пензионерима
који ће уз воћњак, поврт-
њак становати, годинама
користити, стан 65 евра.
013/361-292, 061/159-75-
56. (186318)

ЈЕДНОСОБАН, наме-
штен, Котеж 1, 80 евра,
ЦГ, младима, на дуже,
запосленима. 064/555-
75-75. (186321)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан, строги
центар, приземље, теле-
фон. Тел. 062/438-444.
(186327)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру. Тел. 064/324-
07-87. (186332)

ИЗДАЈЕМ и продајем
стан, кућа, центар, Докто-
ра Жарка Фогараша 15.
064/140-52-81. (186335)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
2. Тел. 064/155-74-47.
(186349)

ИЗДАЈЕМ леп двособан
стан, полунамештен с
грејањем, СББ, клима, на
дужи период. 064/834-59-
22. (186356)

ИЗДАЈЕМ на Тесли, непо-
средна близина станице
„беовоза”, од 50 м2, на
првом спрату, централно
грејање. 064/208-13-63.
(и)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан намештен стан,
Котеж 2. 064/121-48-37.
(186369)

ЈЕДНОСОБАН, центар,

намештен, ЦГ, зграда,

издајем. 063/816-77-96.

(186371)

ИЗДАЈЕМ собу с два

лежаја, грејање, употреба

кухиње, купатила, само

ученицима или војном

лицу, женске не, следи

договор. Стрелиште,

065/321-41-99, 321-419.

(186373)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

дворишни ненамештен

стан код Болнице.

063/809-51-72. (186385)

ИЗДАЈЕМ стан у А. Мак-
симовића. 064/866-22-54.
8186387)

ДВОСОБАН намештен
стан с грејањем у Сарајев-
ској, издајем. 064/222-01-
47. (186388)

ИЗДАЈЕМ собу с употре-
бом купатила, кухиње,
женској особи, Тесла,
повољно. 061/132-11-18.
(186393)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н ,
намештен, комфоран,
засебан дворишни, ТА,
гас, Стевице Јовановића.
064/313-89-72. (186396)

ДВОСОБАН, мањи ком-
форан намештен, поче-
так Маргите, дворишни,
ТА, гас. 064/488-38-23.
(186396)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Котежу 1,
ЦГ. 065/636-65-70.
(186404)

ДВОСОБАН мањи, ново,
кабловска, засебно парно
грејање, ненамештен.
Стрелиште, 064/877-53-
09. (186419)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан у центру, Улица
цара Лазара. 068/412-61-
43. (186423)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан, ренови-
ран, ЦГ, клима, на дужи
рок. Тел. 362-041,
063/709-53-13. (186424)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком, намештену,
ЦГ. 063/617-421.
(186531)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру, ЦГ, Котеж 1.
062/165-44-04. (186506)

КОД „Авива” дневни
најам апартмана, прено-
ћиште, дневни одмор,
макс. три особе. 069/235-
34-96. (186507)

ИЗДАЈЕМ леп функцио-
налан једнособан стан,
централно грејање, полу-
намештен, 100 евра.
063/101-09-32. (186519)

ИЗДАЈЕ се двособан стан,
ЦГ, Тесла, код „Диса”,
„беовоза”, 370-403.
(186430)

НАМЕШТЕНУ гарсоњеру
издајем, паркет, грејање,
близу центра. 065/870-
27-00. (186434)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
празан стан на Миси, ТА,
у згради. 371-515.
(186437)

САМАЧКИ, гарсоњеру у
приземљу, намештену,
издајем, 80 евра.
064/453-16-19. (186452)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Тесли, ЦГ. Тел.
060/861-83-04. (8186458)

СТАН за издавање, 57 м2,
ЦГ, центар, ПВЦ, двоипо-
собан. 063/771-39-70.
(186464)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
ненамештен. Тел.
064/118-94-92. (8186468)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, Тесла.
060/631-75-00. (186477)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 м2,
ненамештен, Стрелиште,
депозит обавезан. 251-96-
03, 064/226-67-31.
(186482)

КОМФОРАН намештен
већи једнособан + гарсо-
њера, Стрелиште, кућа,
грејање. 362-406,
064/218-83-45. (186460)

ЛЕП, нов, двособан,  већи
стан, почетак Кудељарца,
80 eвра. 060/040-96-50.
(186570)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, тип Станко, Краље-
вића Марка 34-ц.
063/732-97-06. (186549)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
С. Шупљикца 147/20, две
и по собе. 065/837-22-85.
(186550)

САМИЦУ, самца примам
у стан, засебан улаз.
013/315-297, 062/377-
345. (186558)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у згради, центар
Стрелишта. 362-274.
(186569)

ОД 1. јануара издајем на
дужи период двоипосо-
бан намештен стан, ЦГ,
на Тесли, за наше 150
евра, за странце 200 евра
+ депозит. 064/149-08-36.
(186639)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу, 45
м2, ТА, интернет, горњи
град, намештена.
064/616-60-76. (186607)

ПРАЗАН двособан стан за
издавање, на дужи пери-
од, Стрелиште. 064/267-
45-05. (186614)

СТРЕЛИШТЕ, трособан 66
м2, ненамештен, издајем.
064/064-95-65. (186623)

ИЗДАЈЕМ комплетно
реновиран двособан стан,
Ул. Краљевића Марка,
близу ОШ „Бранко Ради-
чевић”. Тел. 065/380-93-
57. (186660)

СОДАРА, стан 46 м2, ЦГ,
кабловска, рафинеријске
зграде, издајем. Тел.
063/281-464. (186672)

ИЗДАЈЕМ две намештене

собе с употребом кукпа-

тила, самцу,

самици. 064/130-36-02.

(186674)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Тесли, преко пута

„Авив парка”, повољно.

064/255-86-58. (186680)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
62 м2, централно грејање,
клима, кабловска, рено-
виран, сређен. Тел.
063/115-70-24. (186684)

ИЗДАЈЕМ већи једносо-

бан стан са ЦГ на Стрели-

шту. 064/842-92-10.

(186641)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу 1.
062/415-322, 013/371-
024. (186523)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан. 062/431-774,
013/355-575. (186583)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
зграда, нова Миса, клима,
кабловска, интерфон.
063/187-77-51. (186578)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, централно
грејање, кабловска, шири
центар. 064/489-65-50.
(186718)

СТАН једнособан за изда-
вање, центар. Тел.
061/142-23-69 или
013/333-046. (186722)
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ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, Котеж 1,
ЦГ. 063/164-61-70.
(186720)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
и гарсоњеру, шири цен-
тар, грејање гратис.
060/340-70-60. (186716)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 36 м2, намештен у
Панчеву, Ул. Мил. Драги-
чевића 15, Котеж 1, цена
по договору. Контакт
060/323-31-12. (и)

ИЗДАЈЕМ стан, наме-
штен, са централним гре-
јањем, интернет, каблов-
ска и телефон. 063/337-
851. (186726)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан, ТА, насеље
Зеленгора. 063/872-31-
99. (186686)

ИЗДАЈЕМ екстра једносо-
бан намештен стан на
Тесли, ВП, ЦГ. 069/100-
30-31. (186697)

ИЗДАЈЕМ стан наме-
штен, 40 м2, насеље
Тесла. Тел. 063/707-27-
20. (186692)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, С. Милетића, сре-
ђен, ненамештен, Котеж
1. 065/808-54-53.
(186704)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, намештен.
Тел. 064/866-22-23.
(186705)

БЕСПЛАТНО, собу, кухи-
њу, купатило издајем ста-
нарки у Иванову.
064/372-94-71. (186730)

ИЗДАЈЕМ намештене
станове, 70, 80 евра, код
хотела „Тамиш”. 064/122-
48-07. (186732)

ИЗДАЈЕМ опремљен
фризерски салон, у цен-
тру. 064/283-48-35.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал, аутобу-
ска, телефон, клима, тен-
да, рефлектор, роловрата.
062/120-29-92. (СМС)

ИЗДАЈЕМ опремљену
канцеларију у центру.
064/668-87-78. (185782)

ИЗДАЈЕМ локал у пешач-
кој зони, поред Музичке
школе, 80 м2. 064/324-11-
82. (185941)

ИЗДАЈЕМ локал, Змај
Јовина 2, 23 м2. 063/883-
54-60. (185947)

ИЗДАЈЕМ локал „Јагода”.
063/818-83-84. (186194)

ЛОКАЛ за издавање од 90
м2, шири центар, промет-
не улице. 063/252-433.
(186728)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
локале у центру Стрели-
шта од 39 и 81 м2. Тел.
064/267-71-74. (186319)

ПРОДАЈЕМ локал 23 м2,
екстра локација, у раду,
ћевабџиница, укњижен,
има трајну употребну
дозволу. 062/224-184.
(186466)

ПОВОЉНО продајем
киоск на Аутобуској ста-
ници и рено лагуна и
фијат темпра караван.
061/156-26-00. (186518)

ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
Карађорђева 15, локал
12, 15.000 евра, Цара
Душана 22-а, 50 м2,
30.000 евра. 065/849-71-
94. (186471)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИН-
СКИ простор 70 м2, изда-
јем. 064/158-01-53,

064/875-701. (186475)

ЦЕНТАР, 15 м2, шири
центар 70 м2 + плац, изда-
вање. 063/240-817.
(186496)

ЛОКАЛ, канцеларија,
центар, повољно, прода-
јем/мењам за гарсоњеру,
ауто. 064/246-05-71.
(186490)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-
њиној 8, 20 м2. 063/853-
93-29. (186387)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал 64 м2, центар, вла-
сник, сређен. 063/472-
392. (186384)

ИЗДАЈЕМ локал 200 м2,
Карађорђева 21, бивша
продавница намештаја.
063/278-250. (186361)

ИЗДАЈЕМ локал, 51 м2,
Милоша Обреновића 31,
нова зграда, преко пута
„Плинаре”. 063/278-250.
(186361)

ИЗДАЈЕМ локале, 12 и 13
м2, канцеларијски про-
стор 25 м2, Војводе Пут-
ника 29, у дворишту.
063/278-250. (186361)

ИЗДАЈЕМ технички пре-
глед – магацин, 200 м2 и
канцеларијски простор, у
АМЦ-у „Звезда”, С.
Шупљикца 88. 063/278-
250. (186361)

ИЗДАЈЕМ локал 110 м2, у
центру, за све делатности.
063/436-778. (186575)

ИЗДАЈЕМ локал 120 м2,
Бранка Радичевића 3,
центар. 061/323-16-96.
(186589)

ЛОКАЛ у центру 30 м2,
замена кућа или плац.
064/143-52-98. (186098)

ИЗДАЈЕМ локал, Њего-
шева, центар, шеталиште,
два излога, 60 м2.
063/745-64-26. (186630)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
локал на Зеленој пијаци.
061/254-73-76. (186634)

ИЗДАЈЕМ пекару с тур-
ском пећи 130 + 100 м2,
може и друга производ-
ња. 062/824-15-21.
(186670)

ИЗДАЈЕМ простор за
прославу дочека Нове
године, повољно.
065/691-88-23. (168724)

ТРАЖИМ искусног
мушко-женског фризера
за вођење посла, издајем
једно фризерско радно
место и кутак за маникир
у салону. 060/327-54-13.
(186534)

ПОТРЕБНА помоћна рад-
ница у радничком ресто-
рану, искуство на рошти-
љу и фискалној каси.
063/772-68-62.  (863009)

ПОТРЕБНА вредна радни-
ца за рад у продавници
воћа и поврћа, с искуством.
063/862-11-47. (186463)

ПОТРЕБНА девојка за
посао у трговинско-уго-
ститељском објекту.
060/131-13-43.  (186556)

ИСКУСАН пекар, хлеб,
пециво, и продавачица,
сменски рад. 064/120-09-
42. (186567)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кући. 062/966-13-
87. (186673)

КАФЕ „Љубичево” тражи
девојку за рад, с иску-
ством. 069/364-10-04.
(186671)

ПОТРЕБНА пословна
секретарица, до 35 година.
065/555-50-65. (186725)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустриј-
ским машинама. Тел.
064/900-07-81. (186710)

ПОТРЕБАН пекар с иску-
ством. Звати од 8 до 13.
065/888-09-04. (186702)

ПЕКАРИ „Шумадинка”
потребни мајстори за
производњу пецива.
065/533-44-13, 064/973-
60-66. (186741)

РАД с основцима. Тел.
061/262-69-43. (СМС)

ПЕВАЧИЦА, аматер (џез,
евергрин) тражи оркестар
за свирку по клубовима.
Може и само гитариста
или клавијатуриста. Уве-
жбавање пожељно. Тел.
064/071-33-82. (СМС)

ШЉУНАК песак сејанац
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/160-
55-82, 013/342-338.
(СМС)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А ,
машински сечемо зидове,
руски кондор. 060/691-
01-13. (182983)

МАТЕМАТИКА за основ-
ну и средњу школу. Меха-
ника, физика, хидраули-
ка, професорка с иску-
ством. 064/442-55-02.
(185387)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорта, ТА пећи,
индикатора, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(185392)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (186028)

МАСЕРКА, масажа целог
тела. 062/817-17-31.
(186120)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање,
воде, канализације, каби-
на, бојлера, славина,
котлића. 063/836-84-76.
(186858)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. 251-19-81, 063/852-
22-43. (186311)

ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитализа-
ција вашег ТВ-а. 064/866-
20-70, 013/352-565.
(186317)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 063/820-70-
39. (186854)

НАДСТРЕШНИЦЕ, тера-
се, веранде, капије, огра-
де, гараже, тражим посао.
Тел. 312-408, 064/926-59-
43. (186336)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушења канализације,
адаптације купатила, сер-
вис, одмах, повољно. 377-
930, 064/586-85-39.
(186529)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефти-
није у граду. 063/804-57-
99. (186545)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, успех загаран-
тован. 352-892, 061/656-
04-04. (186533)

БРАВАР, заваривач, изра-
да надстрешница, ограда,
заштитне решетке, грађе-
вински радови. 062/816-
33-84. (186435)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (186440)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
молерај, сечење дрвета
тестером. 064/195-31-80,
063/831-56-86. (186374)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
поправка старе, уградња
нове инсталације, машин-
ска одгушења, санитарија.
062/382-394. (186377)

ПОПРАВКЕ у кући, све
врсте ситних поправки,
столарија, браварија.
Слободан, 063/865-80-74.
(186391)

ПРЕВОЗИМ  шут, чистим
таване, подруме, рушим
старе објекте, повољно.
Златко. 061/627-06-54,
064/227-68-03. (186392)

ПЕДИКИР, долазим код
вас, решавам проблем
ураслих ноктију, стопала.
064/911-77-25. (186406)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефтино,
двадесет година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (186409)

ДЕДА Мраз и принцеза
обрадоваће ваше малиша-
не! 063/224-435. (186461)
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СЕЧЕМ и цепам дрва,
брзо и квалитетно.
064/271-56-57, 063/767-
31-42. (186464)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета. 602-701,
064/341-79-60. (186588)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (186520)

ОДРЖАВАЛА бих једно
домаћинство. 064/120-
98-26. (186591)

СПРЕМАМ зграде, канце-
ларије, ординације, пегла-
ње. 060/043-04-09. (186597)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (186607)

НЕГОВАЛА бих старију
госпођу и обављала кућне
послове. 064/214-30-84.
(186311)

СВЕ врсте физикалија,
утовар, истовар робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, кошење, копање,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-97-
00. (18667)

КАО учитељица и школ-
ски педагог с радним
искуством, помажем
основцима првог до
четвртог разреда, посеб-
но код тешкоћа у учењу.
069/270-89-40. (186631)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, фрезирање
баште, крчење и кошење.
064/196-17-32. (186661)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ
послове радим квалитет-
но, педантно, мајстор
тражи посао. 013/233-38-
64, 063/738-58-02.
(186642)

СЕРВИС рачунара и лап-
топа, инсталација програ-
ма по жељи, излазак на
терен, најјефтиније.
062/854-96-73. (186675)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(186687)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање,
бетонирање, кошуљице,
глетовање. 063/865-80-
49. (186691)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43.
(186699)

СПРЕМАЊЕ станова,
кућа, локала, повољно.
013/251-28-97, 061/366-
65-65. (186738)

ПОМОЋ, негу старом
лицу пружам, одговорно,
са искуством. Тел.
061/289-76-84. (18674)

НОВО, ново, ново пик-ап
превоз, акција овог месе-
ца, тура у локалу 700
динара, ваш „Бомбон-
чић”, Борис превоз.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(186414)

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата,
за вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље! Овог
месеца са овим исечком из
новина, попуст на све
селидбе и превозе 10 одсто.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (186414)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и про-
цена посла. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (186414)

СЕЛИДБЕ Борис, комби 2
тоне, камиони 3 до 7 тона,
утоварна рампа, са или
без радника. Гаранција за
безбедност вашег наме-
штаја, могућност склади-
штења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (186414)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, ком-
бијима, екипа радника,
монтирање/демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја. Сели-
те се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (186414)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услуга
селидбе камионима 3, 5 и 7
т, комбијем 2 т, са или без
радника, у свим правцима,
плаћање могуће чековима
100 дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bomboncicb@gmail.com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs (186414)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди
услуге превоза, транспор-
та робе камионима, ком-
бијем, монтирање, уто-
вар, истовар, одвоз непо-
требних ствари, заштита
намештаја обезбеђена.
064/051-83-81. (185194)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дуго-
годишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (177371)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77. (183420)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, малтерисање,
поправка старих/нових
кровова, пресецање вла-
ге. 013/664-491, 063/162-
53-89. (184750)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (183131)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (185091)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (185285)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. 062/182-74-50,
Славиша. (184465)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење купатила, кана-
лизације, адаптације,
поправке, замене, одмах.
331-657, 064/495-77-59.
(185964)

СЕРВИС шиваћих маши-
на. 066/210-012. (186128)

УГРАДЊА рисивера за
дигитализацију, сервис
телевизора, уградња ауто-
радија. Дејан, 063/800-
01-96. (186354)

СЕРВИС ТВ аудио уређа-
ја, продаја, уградња риси-
вера за дигиталне програ-
ме, монтирање ТВ антена.
Дејан, 063/800-01-96.
(186354)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушење купатила, кана-
лизације, адаптације
нових и старих купатила,
батерије, вентили, дола-
зимо одмах. 367-686,
064/489-44-63, 063/811-
74-89, 061/266-77-45.
(186366)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, одвозимо
непотребне ствари.
063/731-77-67, 064/280-
30-16, 013/236-77-34,
Владимир. (186365)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без њих. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.
(186416)

РОЈАЛ МГ, прање, сер-
вис, поправка тракастих
завеса, брзо, повољно.
013/351-498, 063/816-20-
98. (186516)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(186733)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка ПВЦ, АЛУ
ролетни, провидних
ролетни за терасе, трака-
стих, панелних завеса,
венецијанера, хармо-вра-
та, комарника, туш-каби-
на. Горан, 351-498,
063/816-20-98. (186516) 

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, попра-
вљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (186594)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара, град-
ска тура, бесплатно мон-
тирање и заштита наме-
штаја, одвожење старих
ствари на депонију, екипа
радника, попуст на ван-
градске туре. 0–24 сата,
ми смо ту због вас. Задо-
вољан клијент је наш
једини циљ. 064/334-85-
64, 063/811-98-32, Попо-
вић. (186134)

„ПЕРФЕКТ”, фасаде,
зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
ламинати, керамика,
кров. 063/122-14-39.
(186655)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама,
гаранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (186709)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља веш-
машине, бојлере, шпоре-
те, фрижидере, електро-
инсталације. 060/180-02-
83, 013/251-28-97.
(186738)

УСАМЉЕНА жена тражи
мушкарца ради дружења
и брака и дочека Нове
године. Тел. 064/071-33-
82. (СМС)

РОЂЕНДАНИ за школар-
це и малишане! Ресторан
„Падрино” иза „Максија”.
013/334-000, 066/372-
774. (СМС) 

СТАРИЈУ госпођу,
искључиво без наследни-
ка примамо у нашу поро-
дицу у замену за некрет-
нину. 061/309-80-07.
(185445)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година,
ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352-
203. (186329)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољ-
но. 063/709-44-97.
(186609)

ИЗДАЈЕМ леп четворокре-
ветни апартман на Злати-
бору, слободан од 4. јануа-
ра. 065/828-60-64. (186617)

ИЗДАЈЕМ апартмане на Зла-
тибору, Панчевцима попуст.
063/337-851. (186726)

КОД „Авива” дневни најам
апартмана, преноћиште,
дневни одмор, макс. три
особе. 069/235-34-96. 
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ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 

ТУРИЗАМ 

ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!  ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202

могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,

ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”

будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати

одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као

и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити

стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, на

основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник

РС” бр. 135/04), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о доношењу решења о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

16. децембра 2014. године је донео решење о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину за пројекат Реконструкција постројења пумпне станице за

расхладну воду у фабрици Енергетика „ХИП–Петрохемија” Панчево, на кп. бр. 15321,

15332, 15334, 15335, 15386, 15387, 15390, 15396, 15397 КО Панчево. 

Носилац пројекта је „ХИП–Петрохемија” Панчево у реструктурирању, Спољно-

старчевачка улица бр. 82 у Панчеву.

Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за пред-

метни пројекат може се добити на увид радним данима, од 10 до 14 сати, у простори-

јама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана

од дана објављивања овог обавештења.

(Ф-2536)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО” 

ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 

Локал бр. 11, у ламели Е-4, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шеми-

ћа, укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

Локал бр. 4, у ламели А, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића,

укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

Локал бр. 3, у ламели А, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића,

укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

Локал бр. 9, у ламели Е-4, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шеми-

ћа, укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

Локал бр. 7, у ламели Е-2-3, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шеми-

ћа, укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице

(Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Пан-

чеву. (Ф)

Извозна фирма CARBO CONCEPT d. o. o. тражи

МЕТАЛОГЛОДАЧА

– с радним искуством

Пријаве слати на e-mail: 

office@carboconcept.com. 

Информације на тел. 013/345-442

(18/4589)
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У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” број 135/04 и

36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 8.

децембра 2014. године на основу захтева носиоца про-

јекта „Телеком Србија” а. д., Београд, Таковска бр. 2,

донео решење број: XV-07-501-127/2014, којим је утвр-

ђено да за пројекaт РБС „ПА–Жарка Зрењанина 2

(Ratari–Hаppy TV)” на локацији Панчево, Жарка Зрења-

нина бр. 76, на катастарској парцели бр. 6215 к. о. Пан-

чево, на територији града Панчева, није потребна про-

цена утицаја на животну средину.

Увид у решење из предходног става може се обавити

радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Секре-

таријата за заштиту животне средине Градске управе

града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба

614.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбани-

зам, градитељство и заштиту животне средине, Нови

Сад, у року од 15 дана од дана његовог објављивања оба-

вештења, а преко овог органа.

(Ф-2529)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС” бр. 135/04), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају

Студије о процени утицаја на животну

средину

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине 16. децембра 2014.

године донео је решење о обиму и садржају Студије о

процени утицаја на животну средину за пројекат Уград-

ња електромоторне пумпе за напојну воду P-1001D у

фабрици Етилен „ХИП–Петрохемија” Панчево, на кп.

бр. 15321, 15334, 15335, 15336, 15337, 15386, 15387,

15396, 15397, 15955, 15960, 15964, 15965 и 15966 КО

Панчево.

Носилац пројекта је „ХИП–Петрохемија” Панчево у

реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82 у

Панчеву.

Решење о обиму и садржају Студије о процени утица-

ја на животну средину за предметни пројекат може се

добити на увид радним данима, од 10 до 14 сати, у про-

сторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, гра-

дитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла

Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објављивања

овог обавештења.

(Ф-2535)

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се Мила Вабрик, Улица Матије Гупца

бр.12-а, а у вези с реализацијом уговора чији је предмет

изградња дела градског водовода на локацији у Панчеву,

у Улици Матије Гупца, на потезу од Улице Димитрија

Туцовића до Улице Бранка Радичевића, у дужини од цц

85 м, бр. Д-1201/13, од 22. марта 2013. године, о следе-

ћем: 

ЈКП Водовод и канализација Панчево је 25. јула

2014. године запримио под посл. бр. Д-3637, Решење

Градске управе града Панчева – Секретаријата за урба-

низам, грађевинске и стамбено-комуналне послове

број: V-16-351-1375/2014, од 18. јула 2014. године,

којим је одобрено извођење радова на изградњи уличног

водовода који је предмет означеног уговора. 

Позивамо Вас да у складу са закљученим уговором у

целости реализујете уговором преузету обавезу – да

сносите трошкове радова на изградњи предметног водо-

вода, те да у року од пет дана од дана јавног оглашавања

овог обавештења исплатите уговорени износ. 

Уколико не извршите наведену обавезу у датом

року, ово ће обавештење представљати обавештење о

раскиду уговора. 

(Ф-2534) 

На основу члана 24. Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС” бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014) и чланова 137. и 138.
Закона о спорту („Сл. гласник РС” бр. 24/2011), члана 45.
Статута Јавног комуналног предузећа за уређење и одр-
жавање спортских терена и објеката ЈКП-а „Младост”
Панчево („Сл. лист града Панчева” бр. 9/2013), директор
ЈКП-а „Младост” Панчево расписује

Јавни позив за коришћење сталних термина у
просторима зграде ЈКП-а „Младост” Панчево у 

Масариковој 1-а

ЈКП „Младост” Панчево позива све заинтересоване
гранске и територијалне спортске савезе града Панчева
да поднесу Пријавни образац за коришћење сталних тер-
мина у просторима зграде ЈКП-а „Младост” Панчево, у
Масариковој улици бр. 1-а. 

Јавни позив расписује се са циљем пружања једнаких
шанси за развој спортских организација и спортских
савеза. Јавни позив унапредиће односе града и спортских
удружења и на тај начин омогућиће квалитетније спрово-
ђење развоја спорта. Тиме ће се допринети квалитетни-
јем и одговорнијем управљању ресурсима града и задово-
љавању потреба свих спортских удружења и спортских
савеза.

Ко може да се пријави:

Грански и територијални спортски савези града Пан-
чева

Критеријуми и процедура одлучивања:

Додела термина коришћења простора у згради ЈКП-а
„Младост” Панчево вршиће се према следећим критери-
јумима: 
1) масовност спорта у граду;
2) број клубова чланова савеза;
3) функционалности и оптималног коришћења располо-
живих капацитета. 

Одлуку о додели термина доноси директор ЈКП-а
„Младост” Панчево на предлог Комисије за расподелу
термина ЈКП-а „Младост” Панчево.

Подносиоци пријаве на Јавни позив за коришћење
сталних термина у просторима ЈКП-а „Младост” Панчево
у Масариковој 1-а чија пријава буде прихваћена и одо-
брена закључују уговор с директором ЈКП-а „Младост”
Панчево, којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Уговори се закључују на период од пет година и одре-
ђују односе под којима корисници користе термине у
слободним просторима, а у складу с кућним редом згра-
де у Масарикововој 1-а. ЈКП „Младост” Панчево покрива-
ће трошкове коришћења простора, у складу са Уговором
и правилима кућног реда у згради ЈКП „Младост” Панче-
во у Масариковој бр. 1-а.

Рок

Рок за предају обрасца пријаве на Јавни позив за
коришћење сталних термина у просторима ЈКП-а „Мла-
дост” Панчево с обавезним прилозима је 5. јануар 2015.
године, у просторијама ЈКП-а „Младост” Панчево, Маса-
рикова 1-а, II спрат, на писарници предузећа.

Јавни позив ће бити објављен у недељном листу „Пан-
чевац” и на сајту ЈКП-а „Младост“ Панчево 
www.jkpmladost.rs. 

Пријавни образац и План просторија зграде ЈКП-а
„Младост” Панчево, Масарикова улица 1-а биће објавље-
ни на сајту ЈКП-а „Младост” Панчево.

Додатне информације:

Све додатне информације и питања у вези с јавним
позивом можете добити у ЈКП-у „Младост” Панчево или
на е-mail адреси: opstiposlovi@jkpmladost.rs.

На основу чланова 8. и 9. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области

спорта на територији града Панчева („Службени лист града Панчева” број 34/12 и) и чла-

нова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева”  број 1/14 –

пречишћен текст и 24/14), градоначелник града Панчева расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2015. годину

Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и дру-

га правна лица да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих

активности у области спорта у следећим сегментима:

А) Школски спорт

Б) Спорт особа с инвалидитетом

В) Такмичарски спорт

Г) Организација спортских манифестација од интереса за град Панчево 

Право на суфинансирање спортских програма и пројеката има организација која испу-

њава следеће услове:

– Да има својство правног лица са седиштем на територији града Панчева; 

– Да постоји и ради најмање годину дана – овај услов се не примењује на програме и про-

јекте гранских спортских савеза и стручних спортских удружења (члан 17. Одлуке о усло-

вима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева); 

– Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делат-

ности, да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организација-

ма социјалног осигурања, да није у последње две године правоснажном одлуком кажњава-

на за прекршај или привредни поступак у вези са својом делатношћу (члан 18. Одлуке о

условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева);

– Да је испунила своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно кому-

налним предузећима чији је оснивач град Панчево, закључно с 31. октобром 2014. године,

као и да их редовно испуњава у 2015. години;

– Да подстиче и ствара услове за унапређење спорта за све, а посебно децу, омладину,

жене и особе с инвалидитетом;

– Да у већој мери унапређује квалитет спорта у сегменту за који конкурише.

Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање програма и пројеката из

области спорта у граду Панчеву за 2015. годину је 5. јануар 2015. године.

Пријава с потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама

Спортског савеза Панчево, Масарикова 1-а (од 8 до 15 сати), с назнаком „Јавни кон-

курс за суфинансирање програма и пројеката из области спорта”, с називом области:

школски спорт, такмичарски спорт, спорт особа с инвалидитетом и организација

спортских манифестација од посебног интереса за град Панчево. Пријаве и потпуну

документацију доставити у затвореној коверти с напоменом: НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ

КОНКУРС. 

Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљком путем поште. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање! 

Цео текст Конкурса с посебним условима, циљевима и другим важним условима

за аплицирање објављен је на званичној интернет презентацији града Панчева:

www.pancevo.rs, на страни пројекти и конкурси.

Све додатне информације у вези с Конкурсом могу се добити сваког радног дана од 8 до

15 сати, у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1-а и у Секретаријату за јав-

не службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, II

спрат, или на телефон Биљане Миоч, број 064/866-22-90.

(Ф-2528)

СТОЈАН 

РИСТИЋ

18. II 1953 – 14. XII 2014.

Последњи поздрав од

шурака ПЕРЕ 

ЂУРИШИЋА 

с породицом

(191/186729)

СТОЈАН 

РИСТИЋ

18. II 1953 – 14. XII 2014.

Последњи поздрав 

пријатељу од породице

ЂУРИШИЋ

(192/186729)

СТОЈАН 

РИСТИЋ

18. II 1953 – 14. XII 2014.

Успомене су вечне и не-

заборавне, увек ћемо се

сећати и никад те неће-

мо заборавити.

Супруга ЈАСМИНА, 

син ВЛАДИМИР 

и унук МАТЕЈА

(193/186759)

3

Последњи поздрав драгом школском другу, ве-

ликом човеку, Мићи, носиоцу Ордена Св. Саве,

заслуга за српски народ

МИЛОРАДУ БАЈИЋУ
филмски режисер

Слава му!
Никада га неће заборавити генерација

матуранта 1950. Гимназије Панчево
(38/186360)

Најбољем брату, стрицу и деверу

ДУШАНУ БОБИЋУ

Последњи поздрав од брата ДЕЈАНА, 

синовца ИЛИЈЕ и снајке МИЛКЕ

(195/186738)

Последњи поздрав 

НИЏИ
од породице

КРСМАНОВИЋ

(196/2014)
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Последњи поздрав снаји

ЕВИ ДАНГУБИЋ

од девера ПЕТРА

(145/186605)

Последњи поздрав снаји

ЕВА ДАНГУБИЋ

Твој девер РАТКО ДАНГУБИЋ с породицом

(169/186652)

Последњи поздрав драгој нини

ЕВА ДАНГУБИЋ

ЈЕЛЕНА ЦВЕТИЋ с породицом
(171/186653)

Последњи поздрав нашој драгој снаји

ЕВИ ДАНГУБИЋ

од њених заова ЛЕПЕ и ОЛГЕ
(173/186657)

После краће болести преминула је моја супруга

ЕВА ДАНГУБИЋ
1938–2014.

Сахрана је обављена 15. децембра 2014, на Католичком гробљу.

Ожалошћен супруг МИЛОРАД

(168/186652)

Последњи поздрав драгој снаји

ЕВА ДАНГУБИЋ

Девер СЛАВКО ДАНГУБИЋ с породицом
(170/186653)

12. децембра 2014. године, после кратке и тешке

болести, преминуо је наш отац и деда

ВЛАДИМИР РАДУСИНОВИЋ
1948–2014.

Сахрана је обављена 13. децембра.

Ожалошћене ћерке МАРИЈА и МИЛЕНА 

и унуци МАРКО, ОГЊЕН, САРА, МИЛИЦА, 

МИРОСЛАВ и ЛАЗАР
(63/186410)

Последњи поздрав племенитом човеку, искре-

ном пријатељу и оданом другу

ВЛАДИМИР Јова 

РАДУСИНОВИЋ

Побратим РАЈКО с породицом
(64/186411)

Последњи поздрав драгом брату

ВЛАДИМИРУ РАДУСИНОВИЋУ
1948–2014.

Ожалошћени: брат ДУШАН, сестре МИЛОСАВА и РУЖА 

с породицама, као и остала многобројна родбина и пријатељи

(73/186442)

ВЛАДИМИР 

РАДУСИНОВИЋ
Поносни смо што си

био наш, тужни што ви-

ше ниси с нама.

Хвала ти за све.

Твој брат ЗОРАН 

ЂУРЂЕВАЦ 

с породицом

(129/186561)

Последњи поздрав на-

шем драгом куму

ВЛАДИМИРУ 

РАДУСИНОВИЋУ

Почивај у миру!

Кумови ТОМОВИЋИ

(177/186677)

Утехе нема, само ће време проћи, а љу-

бав, бол и празнина ће остати

МИЛЕНИЈА КОСТАДИНОВ
1934–2014.

С љубављу увек ће те носити у срцима 

и од заборава чувати супруг ЂОРЂЕ, 

ћерке ЈЕЛЕНА и СНЕЖАНА, зетови 

ЗОРАН и ИВИЦА, унуци СРЂАН, 

НЕМАЊА, АЊА и МАРИНА и праунук

БРАНИСЛАВ

(27/186342)

Последњи поздрав дра-

гој баки

МИЛЕНИ

од њеног унука.

Нека те анђели чувају

као што си ти мене чу-

вала!

Твоја ЈАГОДА

(28/186342)

Последњи поздрав Це-

циној и Снежиној мами

МИЛЕНИЈИ

КОСТАДИНОВ

од ЉИЉЕ и ДРАГИШЕ

(82/186455)

Хвала на свему оцу, де-

ди и прадеди

ГАВРИЛУ 

НЕШКОВИЋУ

Његови: ћерка 

ЉУБИЦА и унуци 

ПЕТАР и ДУШИЦА 

с породицама

(18/186324)

Последњи поздрав оцу

ГАВРИЛУ НЕШКОВИЋУ

Нека ти душа нађе мир и спокој! 

Син СТЕВАН и снаја СВЕТЛАНА НЕШКОВИЋ
(25/186335)

Мој деда!

ГАВРИЛО НЕШКОВИЋ

Твој ум, честитост и поштење следиће твоја „ђе-

ца”, твоји наследници!

Унук СЛОБОДАН, снаха ТАТЈАНА и праунуци

СТЕФАН и МАТЕЈА
(76/186446)

С тугом и поштовањем

опраштамо се од нашег

кума

ГАВРИЛА 

НЕШКОВИЋА

Нека му је вечна слава!

Породица 

ВЕСЕЛИНОВИЋ

(151/186625)

Последњи поздрав мом вољеном тати

ГАВРИЛУ НЕШКОВИЋУ
из Омољице

13. X 1930 – 9. XII 2014.

Почивај у миру!

Твоја ћерка ВЕРА
(26/186340)

Последњи поздрав драгој куми

МИЛЕНИ КОСТАДИНОВ

од породица ЗДРАВКОВИЋ и АВРАМОВИЋ

(81/186454)
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Чувао си наш град од

заборава, а ми ћемо чу-

вати успомену на тебе.

БОГДАН 

ПЕТРОВ БОЦА

Твоји пријатељи 

из дописништва 

РТС-а у Панчеву

(6/186295)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу 

БОЦИ

Породица ВЕРЧЕВИЋ

(91/186483)

Драги куме, хвала ти за

дивно дружење. Почи-

вај у миру! 

Кума ТАЊА 

с породицом

(94/186488)

С тугом у срцу се опраштамо од брата, зе-

та и ујака

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
1950–2014.

који је преминуо 11. децембра 2014, у

Панчеву.

Неутешна сестра ЉИЉАНА, зет ДУШАН,

ЉУБИЦА, ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА 

с породицом

(112/186522)

Последњи поздрав 

БОЦИ

од КОЛАРСКИХ

(44/1786378)

Последњи поздрав на-

шем драгом колеги

БОЦИ
од колектива Културног

центра Панчева

(48/ф-2521)

БОЦИ
поздрав од ПАНТИЋА, ЋОСИЋА, ЋИРОВСКОГ 

и МАЧКА

(102/186501)

БОЦА

Боцо, хвала ти за све са-

чуване успомене.

Породица МИОЧ

(127/186559)

11. децембра заувек је отишао наш вољени супруг и отац

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

Остаје сећање на заједничке тренутке истинске породичне среће,
на љубав и пажњу којима нас је непрестано обасипао, на његову
неизмерну доброту, племенитост и увек ведар дух.

Почивај у миру, драги. Волимо те.

ЈУЦА и ОГИ

(131/4589)

Последњи поздрав

БОГДАНУ 

ПЕТРОВУ 

БОЦИ

ДУШАН БОРКОВИЋ

(132/186595)

Последњи поздрав дру-

гару и пријатељу

БОЦИ

С поштовањем РАЛЕ

БАБИЋ с породицом

(157/186640)

Отишао је наш драги колега

БОЦА
Свакодневно је много пута журно одлазио на терен с фото-апара-
том у рукама, како би њиме ухватио неки тренутак и сачувао га за
историју. Дочекивали смо га у редакцији, радознали као деца, да
видимо шта је овековечио.

Сада је отишао у вечност, а моменти које је сакупљао деценијама
постали су сведочанство времена у ком сви живимо. С његовим пе-
чатом.

У нашем и Боцином „Панчевцу”, без Боце, никада више ништа не-
ће бити исто.

Већ нам недостаје...

Колегинице и колеге из „Панчевца”

(194/2014)

Последњи поздрав 

драгом 

БОКИЈУ

од породице ЈОВИЋ

(160/186645)

Драги тата

слике сећања никада неће избледети.

Воли те СВЕТЛАНА
(189/186719)

Последњи поздрав драгом куму и пријатељу

БОЦИ

Радо ћемо те се сећати...

Породице КОВЈАНИЋ и КОНТИЋ

(190/186721)

Последњи поздрав нашем

ДУДИ

Породице БАНЂУР, ЛАБОВИЋ и ЂУРЂЕВ

(187/186707)

Последњи поздрав драгом и поштованом прија-

тељу

ДУШАНУ БОБИЋУ

НИКОЛА МАЈСТОРОВИЋ с породицом
(188/186717)

Последњи поздрав дра-

гој сестри, заови и тетки

ДРАГИЊИ 

БОДРОЖИЋ

од брата БОШКА 

с породицом

(165/186651)

После кратке и тешке болести преминула је на-

ша драга мајка

ДРАГИЊА БОДРОЖИЋ
1952–2014.

Наша вољена је преминула 16. децембра 2014.

Ожалошћени: син ЗОРАН, ћерка ЉУБИЦА 

и брат БОШКО с породицом
(166/186651)

Последњи поздрав

ДРАГИЊИ БОДРОЖИЋ

од сестре ЈОВАНКЕ с породицом

(167/186654)

Увек ће остати у лепом сећању наша драга

МИРА БОГДАНОВ

С тугом ОЛИВЕРА, ДАФИНА и МАРИНА

(54/186399)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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После тешке болести, 14. децембра 2014. године, у 66. години, преминуо је наш супруг, отац и

деда

РАДИСЛАВ ПЕКИЋ
1948–2014.

Твоју доброту, животну енергију, амбиције, поштење памтићемо док смо живи, а љубав коју

си нам несебично пружао биће нам водиља како треба живети и волети.

Поносни смо што смо те имали, наша бол за тобом је вечна.

Твоји најмилији и неутешни: супруга ЛАНА, син ЖЕЉКО, ћерка САЊА 

и унуци УРОШ и НЕМАЊА
(85/ф-2522)

Драгом и поштованом 

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ РАЛЕТУ

последњи поздрав од његових запослених. 
Хвала му на вечитом оптимизму и енергији коју
је несебично преносио на нас.

Колектив ДОО „Хидровода”
(96/186491)

Поштованом чика

РАЈИ

последњи поздрав.

Породици искрено 

саучешће од ОЉЕ, 

БАНЕТА и особља

кафане „Стари Тамиш”

(97/186494)

Поштованом другу и комшији

РАЈИ ПЕКИЋУ

од ЗОРАНЕ, РАДЕТА и њихове деце

(98/186494)

Последњи поздрав драгом пријатељу и куму 

РАДИСЛАВУ РАЈИ ПЕКИЋУ

Кум ЈОЦО, КЕКИЋ, МАРКО ХРИБ, КРЕМЕНОВИЋ, 

КРТОЛА, ЗОРАН ВАСИЋ, МЕДО, СЛАВКО МРКОЊИЋ,

ДРАГО, МАРКО РАШЕТА, БРАНА КОВАЧЕВИЋ, РАТКО

РАДОВАНОВИЋ, ЦВЕТИЋ, ЖИВИЦА ЖИВАНОВ, ЗЕЛЕ,

ДРАГАН ПЛАВШИЋ, АЦА ХАЈДЕР и БОБА ЋОСИЋ
(101/186500)

Последњи поздрав

РАДИСЛАВУ 

ПЕКИЋУ

од ЂОРЂА и РОБЕРТА

ЗЕНГА с породицама

(31/186351)

Последњи поздрав пријатељу и послов-

ном сараднику

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ

Колектив ДОО „Куткa”

(114/ф-2524)

Последњи поздрав

РАДИСЛАВУ 
ПЕКИЋУ

Колеге из Удружења 
занатлија Панчево

(115/2525)

Последњи поздрав

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ

од колектива ГП-а 

„Финнет–инжењеринг”

(133/186568)
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РАДИСЛАВ 

ПЕКИЋ
Последњи поздрав од

породице МЛАДЕНОВ

(35/186357)

Последњи поздрав вољеном стрицу

РАЈИ

од његовог синовца ЗОРАНА, ИНЕ и снајке НАДЕ

(66/186413)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

РАЈИ ПЕКИЋУ

АНКА, ДРАГАНА, 

НАТАША, МИЛОШ

и ЈАСНА

(71/186433)

Последњи поздрав

ПЕКИ

од колега из „Оперативе”: ВОЈЕ, ЈАДРАНКЕ,

ОЉЕ, МАРЕ, АДИЈА, ЖИЖАКА, СОЊЕ 

и ЗОРАНА
(75/186444)

Последњи поздрав драгом стрицу

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ

Хвала ти за све.

Твоји: ЗОЦА, БАНЕ, ЛУКА и прија БУБА 

БОГОСАВЉЕВ
(78/186449)

Последњи поздрав стрицу

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ

од ДРАГАНА ПЕКИЋА с породицом из Канаде
(79/186449)

Последњи поздрав до-

бром пријатељу и ком-

шији

РАДИСЛАВУ 

ПЕКИЋУ

Породица 

СТОЈИСАВЉЕВИЋ

(95/186489)

Последњи поздрав колеги и пријатељу

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ

„Пробанат изградња”

(106/Ф-2523)

Последњи поздрав драгом пријатељу и ве-

ликом човеку

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ

АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ с породицом

(156/186638)

Последњи поздрав куму

РАДИСЛАВУ 

ПЕКИЋУ

од кума ЦИЦЕ, 

ЈАДРАНКЕ, ЈЕЛЕНЕ 

и СТЕФАНА

(158/186643)

Последњи поздрав ком-

шији

РАДИСЛАВУ 

ПЕКИЋУ

од породице ПЈЕВАЦ

(159/186644)

Последњи поздрав зету

ВОЈИСЛАВУ 

ВЛАЈКОВИЋУ

од свастике БЕБЕ

САВАНОВИЋ 

с породицом

(147/186621)

С великом тугом и болом обавештавамо рођаке и пријатеље да је

наш вољени

ВОЈИСЛАВ ВЛАЈКОВИЋ
1939–2014.

преминуо 11. децембра 2014, после дуже болести, у 76. години.

Сахрана је обављена 13. децембра, на православном гробљу у Омо-
љици.

С љубављу његови најмилији: супруга ВЕРА, син ДРАГАН, снаја
МИЛА и унуци ВОЈИСЛАВ и АЛЕКСАНДАР

(148/186622)

Последњи поздрав нашем дедаки

ВОЈИ
1939–2014.

Хвала ти за све што си учинио за нас.
Твоји унуци ВОЈА и АЦА

(149/186622)

Последњи поздрав драгом брату

ВОЈИСЛАВУ ВЛАЈКОВИЋУ
1939–2014.

Памтићемо те по твојој доброти и племенитости

којом си зрачио.

Брат СЕКУЛА с породицом
(8/186302)

Последњи поздрав дра-

гом ујаку

ВОЈИСЛАВУ 

ВЛАЈКОВИЋУ

Сестричина ЗОРИЦА

ЕГИЋ с породицом

(51/186394)

Последњи поздрав

ВОЈИСЛАВУ ВЛАЈКОВИЋУ

од сестричина РУЖИЦЕ и ДРАГАНЕ с породицама

(134/186571)

Последњи поздрав

ПЕКИ

Породица СТОЈИЋ

(176/186676)

Поштованом комшији

РАЈИ ПЕКИЋУ
последњи поздрав од

породице ТОДОРОВИЋ

(183/186695)

Опраштамо се од нашег

РАДИСЛАВА ПЕКИЋА ПЕКЕ

Био си конкретан, мало причао, више радио и увек спреман да по-

могнеш. Било је право задовољство сарађивати с тобом.

Породици искрено саучешће.

ЈАНКО ГАГИЋ и колеге из „Славијааута”

(184/ф-2532)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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САВА ПАНИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји син и снаја

(80/1786451)

Последњи поздрав дра-

гој баби

СЛАВИЦИ 
САВИ ПАНИЋ

рођ. Ињац
16. V 1936 – 15. XII 2014.

од унука МИЛОША 
и унуке МИЛИЦЕ, 

ћерке СНЕЖАНЕ и зета
НИКИЋА

(93/186485)

Последњи поздрав колеги и пријатељу

НИКОЛИ КРСТИЋУ

„Пробанат изградња”

(107/Ф-2523)

Тужна срца обавештавамо пријатеље и познани-

ке да је преминуо наш драги

МИЛУТИН КОСТА 
дипл. инж. машинства

1947–2014.

Сахрана је обављена 10. децембра 2014. године,

на православном гробљу у Вршцу.

Ожалошћен брат СТОЈАДИН с породицом
(15/186308)

Мом

НИКИЦИ 

КРСТИЋУ

последњи поздрав од

братичине САЊЕ 

ВОЛАРОВ и зета

ЖАН КЛОДА

(14/186307)

Последњи поздрав до-

бром и племенитом чо-

веку

НИКОЛИ 

КРСТИЋУ

од кумова ПАПАЦ

(86/186465)

Последњи поздрав

ЗОРКИ МАКСИМОВИЋ
20. III 1935 – 11. XII 2014.

Ожалошћени: синови СТАНКО и ЖИВОЈИН и
ћерке ВЕРИЦА и ТРАЈАНКА с породицама

(109/186514)

Наш вољени

НИКОЛА КРСТИЋ

преминуо је 14. децембра 2014, у 75. години.

Супруга СЛОБОДАНКА и деца ДУШАН

и МАРИЈАНА с породицама
(122/186551)

Најдражи деда

НИКОЛА

Волели смо те и увек ћемо те волети.

Твоји: ЛУКА, ОГЊЕН и ЈАЊА
(123/186551)

МИЛАДИЈА УЗОН

бабица Мила
1931–2014.

Преминула 12. децембра 2014.

Сахрана је обављена 17. децембра.

Последњи поздрав од братанца НЕНА

с породицом
(124/186552)

5. децембра 2014. преминула је наша драга

ЂУРЂЕВКА ЂУРИШИЋ
баба Ђуђа

1928–2014.

Сахрана је обављена 6. децембра, на Православном гробљу у Старчеву. 

За њом тугују ћерка ЛЕПА, зет МЛАЂА, унуци и праунуци

(126/186556)

Обавештавамо пријате-

ље и познанике да је на-

ша драга

РАНКА 

РАДМАНОВИЋ 

ЛАЗАРОВ

преминула 13. децем-

бра 2014. године.

Сахрана је обављена 15.

децембра, на Новом

гробљу.

Породице ВУЛИЋЕВИЋ

и ЛАЗАРОВ

(132/186565)

Последњи поздрав нашој драгој мами и баки

МИРЈАНИ ЦВЕТАНОВИЋ
1933–2014.

која је преминула после дуге и тешке болести.

Ожалошћени: син ПЕТАР, снаха ЉУБИЦА 

и унука КАТАРИНА
(164/186650)

17. децембра 2014, после кратке и тешке боле-

сти, преминуо је наш

ЈУКСО ГОРАНИЋ
1957–2014.

Ожалошћена породица ГОРАНИЋ
(161/186648)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЈУКСО ГОРАНИЋ
1957–2014.

Друштво из „Звонцета–трепетала”

(162/186648)

Последњи поздрав пријатељу

ВЛАДИМИРУ РАДУСИНОВИЋУ

ВАСИЛИЈЕ РАДУНОВИЋ с породицом

(50/186390)

ШПИРО

РАКЕТА

Последњи поздрав од

комшија у Исидоре 

Секулић 14

(175/186667)

Последњи поздрав

ЈУКСИ ГОРАНИЋУ
Удружење занатлија

Панчево

(179-ф-2531)

Последњи поздрав

ЈУКСИ ГОРАНИЋУ

Отишао си тихо, али ћеш заувек живети у

нашим сећањима.

Сарадници из „Дневник агенције”

(186/186701)

У 59. години преминуо је наш вољени

ЗОЛТАН ВАРГА

Успомену на његову доброту и љубав коју нам

је подарио вечно ће носити у својим срцима

брат ШАНДОР, АНЕТА, ЕМИЛ и ЕМА 

с породицама
(150/186624)

Последњи поздрав дра-

гом зету

ИВАНУ 

МЛАДЕНОВИЋУ

од шурака ЛАЗЕ 

с породицом

(100/186497)
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Прошла је година откад

више није с нама наш

драги комшија

МИЛЕ 

МИЈАТОВ

Твоји: ЖЕЉКО, МИРА,

РАДА, НИКОЛА, 

ДУКИ и АНЂЕЛА

(52/186395)

МИЛЕ МИЈАТОВ

Најдражи наш, и после годину дана нисмо те за-

боравили, а ни прежалили. Чувамо успомену на

тебе у свим тренуцима туге и среће. Много те и

даље волимо и то ће бити све док постојимо. 

Твоја супруга НАДА и син ДАРКО
(53/186396)

ПОМЕН

СЛОБОДАН 

ПОПОВИЋ
Прође година туге и бо-
ла, много нам недоста-
јеш. Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Твој син ЗОРАН 
с породицом и унук

СЛОБОДАН 
с породицом

(3/186289)

21. децембра навршава-

ју се две године откад

није с нама наш драги

РАДОВАН 

МАРКОВ
дипл. ветеринар

С љубављу и тугом чува-

мо успомену на тебе.

Породица

(152/186628)

СВЕТОЗАР 
ЗАРЕ 

МИЛЕНКОВИЋ
1941–2014.

20. децембра 2014, у 11 са-
ти, на Старом православ-
ном гробљу, одржаће се
шестомесечни помен на-
шем драгом Зарету.

МИЛИЦА, ОЛГИЦА 
и МИЈА

(178/186678)

21. децембра навршава се девет тужних година

без нашег тате

МИЦКО МИЛКОСКИ

С поносом те помињемо, с тугом живимо и зау-

век те волимо.

Твоја деца ЗОРАН и ВИОЛЕТА
(181/1786684)

18. децембра 2014. навршава се пет годи-

на откад више није с нама

СТАНИКА ЧУКИЋ

Године пролазе, бол и туга не престају,

вечна ти хвала за све што си нам пружила

и за љубав коју си нам несебично дала.

Ћерке РАДОЈКА, ДРАГИЦА, ДУШАНКА 

и син ДРАГАН с породицама

(185/186698)

Последњи поздрав нашој вољеној баки

ЈАСМИНА СРДАНОВ
1939–2014.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се сахрана обавити 18.

децембра, у 13 сати, на Старом православном гробљу.

Ожалошћени: унука МИЛИЦА, зет НЕБОЈША и праунук МАРКО

(174/186665)

Последњи поздрав дра-

гој тетка

ЈАСМИНИ 

СРДАНОВ

16. XII 2014.

ЦИЦА с породицом

(180/186682)

Последњи поздрав се-

стри

ЈАСМИНИ 

СРДАНОВ

од брата ДРАГАНА 

с породицом

(182/186694)

Најпожртвованијем, најдражем и најбрижнијем

супругу и тати

ДУЛЕТУ 

за све хвала.

Последњи поздрав. 

Твоја супруга СВЕТЛАНА и ћерке МАРИЈА, 

ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА
(56/186401)

ДУШАН ГРБИН

Поносне смо што си нам тата. Празнину за то-

бом ништа неће испунити.

Волимо те, тата. 

МАРИЈА, ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА
(57/186701)

Увек си се борио за нас. Хвала ти, тата!

Последњи поздрав мајстор Дулету од ћерке ЈЕЛЕНЕ и

зета ДЕЈАНА

(58/186401)

Хвала што си нас извео на прави пут. Последњи

поздрав дивном оцу

ДУШАНУ ГРБИНУ
1952–2014.

од ћерке МАРИЈЕ, унуке ИВАНЕ и зета ЈОВАНА

с породицом ИЛИЋ
(141/186602)

Последњи поздрав

ДУШАНУ 

ГРБИНУ

1952–2014.

од брата ЉУБИШЕ,

снаје НАДЕ и братанца

СРЂАНА

(36/186359)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ 

ГРБИНУ

1952–2014.

од сестре ДРАГИЦЕ,

зета МИЛЕТА, сестрића

ЂУРЕ и ДРАГАНА 

с породицама

(37/186359)

Заувек је отишла мој велики и искрени пријатељ у добру и злу

ВЕРИЦА ЖИВКОВИЋ
1954–2014.

дипл. правник и песник хаику поезије

Храбра, скромна, хумана и племенита остаје у мојим мислима и сећању.

ИВАНКА

(42/186375)

Преминула је наша драга школска друга-

рица

ВЕРИЦА ЖИВКОВИЋ
1954–2014.

Остаје у драгој успомени школским 

друговима: СТОЈАНУ, МИЛЕНКУ, СРБИ,

РАДЕТУ, ВУЛЕТУ, ГОРУНОВИЋУ, 

ВУКАШИНОВИЋУ, ИВАНУ и НАДИ

(113/186524)

ВЛАДИМИР 

РАДУСИНОВИЋ

1948–2014.

Имати рајску племени-

ту душу као ти, који си

знао окупљати, ценити,

вољети, поштовати, био

си цењен, вољен, по-

штован али не забора-

вљен. Почивај у рајском

миру, пријатељу мој!

МИЋА с породицом

(88/7186476)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст

свим радним данима осим средом.

Последњи поздрав

ЈОВАНУ ЈОЦИ

ПАВЛОВИЋУ 

од ПЕРЕ 

БОГДАНОВИЋА

(87/186472)
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По добру те памтимо и с поносом помињемо

МИЛЕНКО СТОЈАДИНОВ
2008–2014.

АЛЕКСАНДАР, КАТАРИНА и ОЛА

(59/186402)

СЕЋАЊЕ

19. децембра 2014. на-

вршава се шест година

прераног растанка од

нашег

МИЛЕНКА 

СТОЈАДИНОВА
Твоји МРКОЊИЋИ 

и ПЕТРОВИЋИ

(61/186407)

20. децембра, у 11 сати, даваћемо шестомесечни

помен драгом оцу, деди и свекру

ВОЈИСЛАВУ БОЖИЋУ

Твоје велико срце и доброта заслужују да те веч-

но чувамо у нашим срцима и мислима.

Дани пролазе, а сећања остају.

Твоји: син ПЕТАР, ЗОРИЦА и БОЈАНА

с породицом
(118/186539)

21. децембра даћемо го-

дишњи помен

др МИЛАНУ 

ЛАКИЋУ
Постоје трагови који не

нестају. 

Твоји: ДЕЈАН, ВЕРА,

МИЛОШ, МИЛИЦА 

и породица ЕРИЋ

(128/186560)

Прошле су четири године откада није с нама

СТЕВАН ИЛИЋ ВАСА

Наш драги син, отац, супруг и брат. С љубављу и

поносом чувају те од заборава и носе у срцу тво-

ји најмилији.

Породице ИЛИЋ и ЛАПИЋ
(130/186563)

Поштованa

РАДИНA

ЗДРАВКОВИЋ

Прошлe су четири годи-

не откада ниси с нама.

Породица КАЛЕНИЋ

(135/2014)

У суботу, 20. децембра,

у 11 сати, даваћемо

четрдесетодневни по-

мен мојој драгој сестри

ВЕСНИ 

ТАХИРОВИЋ

1968–2014.

Вечно ћеш бити у на-

шим срцима и чуваћемо

успомену на тебе.

Брат ДУШАН и снаја

МИЉА с породицом

(136/186560)

Четрдесет дана туге и бола у мојој души без мо-

је драге сестре

ВЕСНЕ ТАХИРОВИЋ

Сваки дан је тужнији од претходног, неописиво
ми недостајеш. С љубављу те чувам у срцу, а с ту-
гом живим без тебе.

Твоја сека БОРЈАНКА и зет ВЕЉКО 
с породицом

(137/186560)

ЈОСИМОВ

САВА                КРИСТИНА 
мушки фризер и педикир           1981–2014.

1979–2014.

ДЕЈАН и МАЈА
(139/186600)

СЕЋАЊЕ

ШЉИВОВАЧКИ

МИРЈАНА              ГОРДАНА
2002–2014.                            2005–2014.

Остаје сећање на ваш господствени дом, у коме

смо увек биле радо дочекане.

МАРА, МАЈА, ДУШИЦА и БЕБА
(140/186601)

19. децембра навршава се четрдесет дана
од смрти нашега оца, ђеда, супруга, брата
и таста

МОМИР Благоја 
КОПРИВИЦА

1934–2014.

Помен обележавамо неутешним и горким
сузама. Најдражи мој тата, с Тобом одоше
сви наши добри дани.

Тужни и несрећни: унуке СОЊА 
и СТАШКА, деца МИМА и ИГОР, супруга

ЗАГОРКА, брат БОЖИДАР и зет ПРЕДРАГ
(65/186412)

19. децембра навршава се четрдесет дана

од смрти мога анђела, мога ђеда

МОМИРА Б. КОПРИВИЦЕ
1934–2014.

Сузе саме теку,  док ти ово пишем,

Хоћу ли те поново, икад игде срести?

Ал знај, док сам жива, и још увек дишем,

Пламен у мом срцу, за тебе ће горети!

Оставио си најдубљи траг у мом животу и
биће немогуће заборавити те!

Заувек тужна твоја СОЊА

(144/186611)

Десет година није с нама наша мама и бака

ДЕСАНКА ПЕРИЋ
20. XII 2004 – 20. XII 2014.

С љубављу ћерка ВЕСНА и син ПЕТАР 

с породицaмa
(142/186608)

Пролазе две тужне године откад није с нама на-

ша драга

ЈОВАНКА БУДИШКА
2012–2014.

Мама, празно срце и бол у души је као и првог

дана.

Ћерка ЉИЉАНА, зет БОБАН, унука БОЈАНА,

унук МИРКО и праунук МАРКО
(143/186612)

У суботу, 20. децембра, у 11 сати, даћемо помен

нашем вољеном

СЛОБОДАНУ НИКОЛИЋУ ЦОБИ
2011–2014.

Време пролази, али туга остаје за читав живот.

Носимо те у срцу и сваким даном спомињемо

твоју доброту и љубав којом си зрачио.

Твоја породица
(146/186615)

24. децембра 2014, у 12 сати, на Католичком гробљу, обавићемо
помен нашем драгом

МИЉАНКУ МАРИНУ МАРЕТУ
24. XII 2004 – 24. XII 2014.

Тог децембра задесила нас је страшна судбина – изгубили смо те
заувек.

Сваким даном суочавамо се са свим што си нам значио.

Нико и ништа нам не може надокнадити твоју људску врлину,
љубав, племенитост и човечност.

Чувамо те од заборава и вечно живиш у нашим срцима.

Почивај у миру!

Твоји: супруга РАДМИЛА, син СЛОБОДАН 
и ћерка АНЂА с породицама

(153/186628)

21. децембра 2014. на-

вршиће се десет година

откако смо без нашег

милог и драгог

МИОДРАГ 

ЦВЕТКОВИЋ

ЦВЕЛЕ

21. XII 2004 – 21. XII 2014.

Вечно чувамо успомену

на тебе, на све добро и

лепо од тебе.

Твоја сестра РАДА, 

сестрић СЛОБОДАН

БОБАН и сестричина

АНЂА

(154/186633)

У суботу, 20. децембра

2014. године, дајемо че-

трдесетодневни помен

нашем драгом супругу,

оцу и деди

МИЛАДИН 

ПЕТРОВИЋ

1926–2014.

Тога дана ћемо изаћи

на његов гроб и још јед-

ном положити букет

цвећа.

Породица

(163/186649)

20. децембра даваћемо
шестомесечни помен
нашем драгом

НИКОЛИ 

ВЕЉИНУ

1948–2014.

Време пролази, а ти

ћеш увек бити с нама.

Супруга ТОДОРИНКА,

ћерке БИЉАНА 

и ИВАНА, зетови 

МЛАДЕН и ЖЕЉКО 

и унуке СТОЈАНКА,

АЛЕКСАНДРА 

и ЈЕЛЕНА, СОФИЈА 

и НЕВЕНА

(155/186635)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

tt

24. децембра 2014. навршиће се шест тужних година от-

кад није с нама наш драги

ГЕОРГИЈЕ ЂУРА ВУЈИЋ
2008–2014.

Уз вечну захвалност за твоју топлину и ведар дух, који

си преносио на нас, чувамо с поносом лепе успомене за-

увек.

Тога дана ћемо посетити твоју вечну кућу, залити је су-

зама и окитити цвећем.

Тугују за тобом: супруга ЈОВАНКА ЈОЛЕ, ћерка 

МИЛАНА, унука КРИСТИНА, унук СТЕФАН и зет ТОМ
(45/186381)

Пролази још једна година без наше нај-

драже маме, баке и таште

ДУШАНКЕ КАЊЕВАЦ
рођ. Ћуковић

2002–2015.

Иза Тебе остао је неизбрисив траг.

С тугом и поносом носе Те у срцу 

ВЕРИЦА, ГОЦА, МИРЈАНА, 

ЖАРКО и ЗОКИ

(62/186408)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША 

РЕЛИЋ

25. XII 1990 –25. XII 2014.

Породица МАРКОВИЋ

(72/186438)

19. децембра 2014. навршаваjу се две године от-

кад није с нама наш

ПЕТАР МАЉКОВИЋ

Успомену чува породица
(84/186462)

СЕЋАЊЕ

МИРКО 

ВУКАЉЕВИЋ

2005–2014.

Време и године не зна-

че заборав.

Твоје: МИЦА, БИЉА 

и МИКА

(89/186480)

Сећање на зета и течу

МИРКА 

ВУКАЉЕВИЋА

2005–2014.

Породица ЈАЊОВИЋ

(90/186481)

ЈАНКО ЂУРИЋ

2009–2014.

Часним животом, вели-

ким срцем и племени-

том душом заслужио си

љубав и сећање. Много

нам недостајеш.

Ћерка АНЂА 

с породицом

(17/186315)

МИЛАДИН 

МИКИЋ

2010–2014.

Године пролазе, носе

тугу, а сећања остају.

Породица

(60/1786403)

ПОМЕН

ДУШАН ГРУЈОВИЋ
20. XII 2003 – 20. XII 2014.

С тугом и поносом чувамо те од заборава.

Твоји најмилији
(55/186400)

Сећање на наше вољене

МАКЕВИЋ

МИЛЕНУ               СЛАВКА
14. I 1930 – 1984.                 22. V 1926 – 2010.

Унуци: АНА, МИЛОШ и МАРКО, ћерка 

МАРИНА, син ДЕЈАН, 

снаја НЕНА и зет ПРЕДРАГ
(104/186503)

23. децембра 2014. навршава се шест година од

смрти наше драге и вољене

ДРАГИЦЕ ДОШЕН
рођ. 1948. године

Увек си у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг ПЕТАР, син ДУШАН

и ћерка МАРИЈАНА

Почивај у миру!
(105/186510)

Прошло је шест месеци

откако нас је напустио

наш драги

ЂОКА МАРКОВ

Заборав не постоји.

Стриц БОЖА и сестре

ЖИВАНА и ЗОРИЦА

(108/186512)

25. децембра 2014. навршава се шест месеци от-

како нас је напустио наш братанац

ЂОКА МАРКОВ
1973–2014.

Чувамо успомену на њега.

Тетке ЗОРА и ВЕРА
(110/186577)

ВЕСЕЛИН 

ЗЛАТАНОВИЋ

1929–2012.

Отишао си тихо и не-

приметно, али никада

нећеш из наших живота.

Твоји најмилији

(111/186523)

У суботу, 20. децембра, у 11.30, на Старом право-

славном гробљу, даваћемо шестомесечни помен

нашој драгој 

ЗАГОРКИ МАРКОВИЋ

Заувек у сећању.

Ћерке МАРИНА и ЈЕЛЕНА, унуци ПЕТАР 

и ЛУКА и зет ЂУРА
(117/186537)

Тужно сећање на сина

јединца

НЕБОЈШУ 

РЕЛИЋА

25. XII 1990 – 25. XII 2014.

Увек ћу те волети и за

тобом жалити.

Твоја мама

(120/186942)

21. децембра 2014. навршава се годину дана oт-

како нас је напустио наш драги

МАТЕ ЗОЛТАН
1965–2013.

Године ће проћи, али туга остаје. Увек си у на-

шим срцима и мислима. 

Твоји најмилији: брат ЈАНОШ, снаја МИЛКА 

и братанице ЈЕЛЕНА и АНА
(116/18638)

Тужно сећање

ДИМИТРИЈЕ 

ЖИВОЈНОВ

Мита Шљивар

2006–2014.

Омољица 

Његови најмилији

(119/186540)

БИЉАНА КОНСТАНТИНОВИЋ
17. XII 2008 – 17. XII 2014.

Много недостајеш онима који те воле.

Твоји најмилији

(121/186546)

Сећање на нашу драгу

супругу, мајку и баку

ЈУЛКУ 

ПЕТКОВИЋ
СТОЈАН, МИЛОВАНКА,

ПРЕДРАГ, ЉИЉА, 

БЛАГОЈА и унуци 

ЖЕЉКА, ВЛАДА 

и НЕБОЈША

(20/186326)

Шест година без Тебе,

сваки дан је све тежи и

болнији

БОГДАН 

ПЕТРОВИЋ

2008–2014.

Твоја супруга БРАНКА

(34/186356)
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

20. децембра 2014, у 11.30, на гробљу у Глогоњу, даваћемо годи-

шњи помен нашој драгој

АНКИ ЉОТИЋ
1936–2013.

Проћи ће годину дана, заборава нема и никада га неће бити.

Твоји најмилији: супруг МИЛИСАВ и синови ДРАГАН и ЈОВИЦА 

с породицом

(16/186309)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАН ГВОЗДЕНОВИЋ
19. децембар 2004 – 19. децембар 2014.

С љубављу и поштовањем 

захвална породица

(22/186337)

У суботу, 20. децембра, у 10 сати, на војловачком

гробљу, даваћемо годишњи помен нашем драгом

ИМРЕ УРКОМ
1947–2013.

С љубављу и поносом ћемо те помињати, заувек
у срцима носити.

Твоји најмилији: супруга МАРИЈА, синови 
ЈОЖЕФ и ЗОЛИ, снаје СУНЧИЦА и ЗОРИЦА 

и унуке ЗОРАНА и НАТАЛИЈА
(24/186345)

19. децембра навршава се десет година од

изненадне смрти мог драгог и вољеног и

никад незаборављеног брата

СТОЈАНА ГВОЗДЕНОВИЋА

Драги мој вољени брате, вечно ћеш живе-

ти у нашим срцима.

Твој брат ЉУБА, снајка ЈОВАНКА 

и синовица СЛАВИЦА с породицом

(29/186343)

19. децембра 2014. навршава се шест година от-

кад није с нама наш драги

РАДОВАН РАДЕ МИЋИЋ
19. XII 2008 – 19. XII 2014.

Успомену на њега чувају с љубављу 

и поштовањем сестричина ЈЕЛИСВЕТА, 

сестрић РАДОМИР, унук МИХАЈЛО и зетови

СТЕВАН и МИЛИВОЈЕ
(30/186346)

СЕЋАЊЕ

17. VIII 1928

ТОМИСЛАВ

УРС 
кројач

18. XII 1996 – 18. XII 2014.

С тугом и поносом 

породица УРС

(32/176352)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР ЏИНИЋ

19. XII 2004 – 19. XII 2014.

Заувек си у нашим ср-

цима и мислима.

Син САВА с породицом

(33/186353)

23. децембра 2014, у 11 сати, на гробљу у Јабуци,

даваћемо четрдесетодневни помен драгом, ни-

кад незаборављеном сину

ЗОРАН ПЕТКОВСКИ

Тужни су нам дани без тебе, много нам недоста-

јеш.

Тата ДАНИЛО и мајка ДАРА
(39/186363)

САША 

КОВАЧЕВИЋ

18. XII 1999 – 2014.

С болом и тугом увек си

у мом срцу и мислима.

Мама

(40/186367)

ПЕРА КЛИПА

19. XII 1998 – 2014.

С љубављу и тугом чува-

мо од заборава успоме-

не на тебе.

ЗОРАН и АНА

(41/186368)

ЖИВАН 

ДЕЧЕРМИЋ

21. XII 2004 – 21. XII 2014.

Живораде, и десета

пролази.

Твоја супруга ЉИЉАНА

(67/186422)

Годишњи помен

ДОБРА 

МИТРОВИЋ

из Јабуке

Нити време лечи, нити

бол престаје, нити очи

престају да те траже.

Неутешни: супруг 

ПЕТАР и ћерке ВЕСНА

и ЉИЉАНА 

с породицама

(69/186428)

23. децембра 2014. на-

вршава се једанаест го-

дина oткако није с нама

РУЖА 

МАРКОВИЋ

рођена Дојчиновић

Увек си у нашим срцима.

С великим поштовањем

супруг ДРАГАН, ћерка

БИЉАНА 

и зет АЛЕКСАНДАР

(74/186443)

СЕЋАЊЕ

ВОЈИСЛАВ 

АЛЕКСИЋ

20. XII 2004 – 20. XII 2014.

Твоји: МИРКО, БОРКА,

МИЛКА и КРСТИНА 

с породицама

(83/186457)

ИМРЕ 

МЕНЕШИ

2010–2014.

Заувек у срцима твојих

најмилијих.

ДОБРИНКА, КАЈА, 

ДАНИЈЕЛА и ЈОЦА

(46/186382)

20. децембра 2014. године даваћемо петогоди-

шњи помен нашој драгој

РАДОЈКИ МАЈСТОРОВИЋ

Чувамо те од заборава.

Супруг ДРАГАН, кћерка ГОРДАНА, 

син МИОДРАГ, снајка ЈАСНА и унучад ГОРАН,

ВЛАДАНА и ФИЛИП
(49/186389)

17. децембра прошла је

година откад није с на-

ма наша

РУЖА 

КОЦОЉЕВАЦ

Породица

(77/186445)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОМИР ЈАЊОВИЋ
1995–2014.

Твоји најмилији

(92/186486)

Навршава се деценија откад није с нама

наша

НАТАЛИЈА РАДОВИЋ
Предуга је ова деценија без тебе, и нема

дана да не помислимо на те, ни прилике

да те не поменемо. 

Годишњи помен даваћемо 19. децембра

2014. године, у 11 сати, на Православном

гробљу у Панчеву.

Најмилији

(47/186386)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА 

ПОПАДИЋ

18. XII 2008 – 18. XII 2014.

У нашим срцима си био

и заувек ћеш остати.

Твоји најмилији

(172/186654)
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

23. децембра 2014. навршава се годину дана од смрти нашег пле-

менитог оца и супруга

ЂОРЂЕ РИСТИЋ
2013–2014.

За тобом тугују твоји најмилији

(1/184781)

Прошло је шест тужних година од смрти наше драге

ЗДРАВКЕ ВАСИЉЕВИЋ
2008–2014.

Породица

(2/186285)

СЕЋАЊЕ

СТЕВКА МАРИНКОВИЋ

Прошло је десет година oткако ниси с на-

ма, али сећање на тебе не бледи. Често те

помињемо и увек те се радо сећамо.

Твоји најмилији

(4/186292)

20. децембра навршава се једанаест година од

смрти нашег

ДУШАНА РАИЧЕВИЋА

Његова деца СТЕВО, ЉИЉА и МИРА 

с породицама
(5/186293)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР

ЏУНИЋ

крзнар

2002–2014.

Драги шураку и ујаче,

чуваћемо успомену на

тебе док смо живи.

Твоји: зет МИЛОЈЕ, 

сестрић ЗОРАН 

и сестричина ЗОРИЦА 

с породицама

(7/186299)

ДРАГАН ЈЕКИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Колектив станара 

у Савској 6

(9/186303)

ДРАГАН ЈЕКИЋ

30. децембра, у 12 сати,

на гробљу Котеж, дава-

ћемо четрдесетодневни

помен. 

Ожалошћени брат 

ЛАЛЕ с породицом

(10/186303)

24. децембра навршава се шест тужних ме-

сеци откако нас је напустио наш вољени

СЛАВКО СУБА

Вољени не умиру док живе они који их воле.

Твоји најмилији

(11/186304)

Већ две године нам недостаје наш

ДРАГОЉУБ РАКОВИЋ
24. XII 2012.

Стално га спомиње породица

(12/186306)

18. децембра навршава се десет година од смрти

нашег вољеног оца, таста и деде

СТЕВАНА ТИШМЕ

Вечно ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо

успомену на тебе.

Твоји: син МИЛУТИН, ћерка МИЛЕНА, зет 

ВЛАДИСЛАВ и унуци МИЛАН и ЦАЦА
(13/186305)

ДЕЈАН 

МИЛОЈКОВИЋ

17. XII 1999 – 17. XII 2014.

Време пролази, а сећа-

ње не бледи.

Породица ИЛИЈЕВСКИ

(19/186325)

ПРЕДРАГ ИВАНОВИЋ
Прошло је дугих пет година без тебе. Заувек ћеш бити у нашим ср-

цима.

Твоји најмилији: супруга ЛЕНКА, син МИЛОВАН и ћерка 

ЉИЉАНА с породицом

(21/186333)

СЕЋАЊЕ

ИВАНКА ЏАМИЋ
22. XII 2009 – 22. XII 2014.

Године пролазе, бол и туга остају.
Породице ЏАМИЋ, ЂОРЂЕВИЋ и РАКИЋ

(23/176338)

У суботу, 20. децембра 2014. године, даваћемо

помен

ЈОСИМОВ

МУЈА ЗОРАН    и            МАРИЈА
1963–2013.                           1920–2014.

Година туге и бола без мога брата и шест месеци
без моје мајке.
С љубављу вас чувам у мом срцу.

Твоја сестра МАЦА с породицом
(43/1786376)

Наш вољени и племенити супруг, отац и деда

САВО МИЛИЋ
С великим поносом чуваћемо успомену на тебе.
Поносни смо што смо на твоју честитост, добро-
ту и скромност твоји и што си наш.
У сваком нашем ћутању ћеш се чути, у свакој нашој
сузи видети, а у свакој нашој причи ћеш живети.
Дао си нам све: љубав, подршку и сигурност.
Почивај у миру и хвала ти што си живео за нас!

Породица МИЛИЋ
(68/186425)

МАРИН

ЈЕЛЕНА                      СТЕВАН
2008–2014. 2014.

Успомену на њих чува породица

(70/176421)

СЛАВКО СУБА

С љубављу коју смрт не

прекида, чувамо Вас од

заборава и пуно хвала

за све.

ЖИВА УРС 

с породицом

(103/186502)

МИЛАН 

МИЛАНОВИЋ

Супругу и стрицу помен

дајемо за четрдесет да-

на. Нека ти је вечна сла-

ва и хвала!

Супруга ВЕРИЦА 

с фамилијом

(99/186495)

У суботу, 20. децембра, у 11 сати, на Старом пра-

вославном гробљу, у Панчеву, одржаћемо годи-

шњи помен

ЗОРАНУ ЈОСИМОВУ
1963–2013.

Породица ЈОСИМОВ
(125/186553)



АКАДЕМСКИ
СЛИКАР ИЗ
БАВАНИШТА

Планина у
средњој
Азији

Предлог уз
локатив

Романи-
зовани 

Рет

Млохаво,
опуштено

Основна
балетска

школа (скр.)

Старо-
египатско
божанство

Првак,
шампион

Поврх,
изнад

На други
начин,

другачије

Птице
гњурци

Раставни
везник

Град у
Албанији

Украсни
цвет

Место на
Космету код

Дечана

Место на
Златибору

Потврдна реч

Снимање
јавног

мњења

Гасовити
хемијски
елемент

Узвик
негодовања

Обмана

Час

Господин
(грч.)

ПРОФЕСОР
КЛАСИЧНОГ
СЛИКАРСТВА

Јединица за
електрични

напон

Староримски
бог љубави

Бели зачин
Део

молекула

Планине у
Словенији

5. слово
азбуке

УМЕТНИК
СА СЛИКЕ

Језеро у
Северној
Америци

Завој, 
омотач

Бродови
тегљачи

Ознака за
литар

Ауто-ознака

за Лозницу

Јак ветар 
уз кишу

Други вокал

Спрат

Ознака за
Немачку

Ознака за
радијус

Ознака за
рентген

Предворје

куће

Кандидат за
премијера

(мн.)

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 

бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 

бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Многи Овнови ће се ове седми-
це суочавати с гомилом пробле-
ма, који ће се низати један за
другим. Све је то последица њи-
хове немарности у измиривању
финансијских обавеза.

Драге Ваге, крајње је време да
престанете да одмеравате сваки
потез и да се уозбиљите. Обаве-
зе су вам се нагомилале, па поч-
ните да их решавате. Љубав вас
мотивише.

Пред вама је недеља која се мо-
же пожелети, само направите ба-
ланс између разума и осећања.
Наизглед нерешиве ситуације ће
се решавати саме од себе. Ризи-
кујте, исплатиће се.

Делом сте пребродили кризу на
послу коју је изазвала вама бли-
ска особа или неко од колега. Бу-
дите дипломата, не наседајте на
ситна обећања и пустите друге да
реше настале проблеме.

Указаће вам се изненадна при-
лика за додатни посао и већу за-
раду. На вама је само да реално
сагледате све околности и не из-
лећете унапред с припремљеним
решењима.

Сатурн се полако приближава
вашем знаку и већ осећате да
вам се поједине ситуације наме-
ћу саме од себе. Решавајте све
без много помпе и предугачких
објашњења.

Полако приводите крају све па-
пиролошке проблеме које сте
имали. Прихватите сваки добро-
намерни савет и не тргујте сво-
јим емоцијама. Повремени боло-
ви у вратном делу кичме.

Венера је у вашем знаку, па ће-
те морати да признате да се за-
љубљујете или да размишљате о
љубави. Рашчистите најпре са
собом, па ћете и с прошлошћу.
Добитак из иностранства.

Лавови су на једној великој пре-
кретници: да ли да задржите оно
што сигурно имате или да се упу-
стите у неизвесну авантуру с мо-
гућношћу напредовања у карије-
ри? Одлука је само на вама.

Напокон и вама да се догоди
права љубав. Не препознајете
себе и то је добро. Враголан у
вама и даље воли да изазива,
али овог пута се играте ватром.
Пазите да се не опечете.

На послу расипате енергију
жалећи се на друге уместо да се
прихватите својих обавеза.
Надређенима се то нимало не
допада. Проблем с кичмом је
хроничан.

Мањи здравствени проблеми,
инфекције или прехладе неће
вас омести да се припремате за
предстојеће празнике. Решава-
ћете ствари у ходу, смирено и
лагано, без великих трзавица.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку

3. децембра: Николију – Славица и Милован Николић, Лару – Ан-

ђела и Чедо Лукић; 5. децембра: Петру – Ана и Дарко Аврамовић;

7. децембра: Софију – Милка и Славољуб Стојиљковић.

Добили сина

27. новембра: Стефана – Јована и Дејан Црнобрња; 1. децембра:

Дејана – Снежана Милић; 3. децембра: Виктора – Александра и

Сорин Шубља; 6. децембра: Душана – Ивана и Ненад Ковачевић.

ВЕНЧАНИ

11. децембра: Маја Урком и Момчило Перић, Соња Величковић и

Станиша Пешевски; 13. децембра: Бранкица Виторовић и Немања

Јокић; 14. децембра: Анђелија Цветић и Миодраг Борзановић. 

УМРЛИ

6. децембра: Жива Ћурчић – 1939; 7. децембра: Сава Милосављев

– 1935, Ђура Бакајић – 1929; 8. децембра: Младен Панић – 1931,

Мирослава Богданов – 1935, Зорица Мишић – 1930; 9. децембра:

Милан Стојановић – 1967, Сретен Стојановић – 1945, Ратомир Па-

вловић – 1944, Даница Џакић – 1939, Панта Мунћан – 1937; 10. де-

цембра: Азенине Сушић – 1943, Верица Живковић – 1954, Дарин-

ка Влаовић – 1924; 11. децембра: Меланија Костадинов – 1934,

Драгица Чалија – 1950, Богдан Петров – 1950, Зорка Максимовић

– 1935; 12. децембра: Владимир Радусиновић – 1948, Иванка

Мирчетић – 1936, Радомир Јеличић – 1940; 13. децембра: Зорица

Стаменковић – 1955, Надежда Јовановић – 1932, Загорка Крецуљ –

1937, Смиља Милованов – 1953; 14. децембра: Ружица Рашић –

1948, Душан Грбин – 1952.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Слогови од којих су састављене речи: A, ВИ, KO, ЛA, ЛAT, ЛИ, ЛИ, НАЦ, OK,

РA, РEK, РИ, СA, СA, СКАВ, СТA, TИ, TO, TРO, ЦA, ШИН.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. пун троске, шљаке, 2. старешине универзитета,

3. со оксалне киселине, 4. одрасли, израсли, 5. град у Црној Гори, 6. наш сликар

(Стојан), 7. житељ варошице Витина на Космету.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

АНАГРАМ

СРЕБРНЕ КАЈАКАШИЦЕ

ВЕСЛАСТЕ  ОДМ(О)РНО

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: троскав, ректори, oксалат, стасали, Кола-

шин, Aралица, Витинац. Анаграм: сестре Молдован. Скандинавка:

корморани, а, Елбасан, Ратиш, да, азот, ма, ч, Караванке, Васа Доло-

вачки, омот, реморкери, ло, олуја, кат, р, трем, мандатари. Двоструки

спунеризам:„Рани јади”. Стиховни анаграми: аспирант, ондатра.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

ДВОСТРУКИ  СПУНЕРИЗАМ

ПРЕТЕНДЕНТ 

ДЕЛО ДАНИЛА КИША

БИЗАМСКИ ПАЦОВ

Претендент је многе

шансе пропустио,

НАПРАСИТ је зато

према свима био.

Кад ТОРНАДА крупна

претумбате слова,

наћи ћете брзо

бизамског пацова!

Да ли ЈАНИ РАДИ,

колега ме пита.

РАДИ ЈАНИ, велим,

Киша дело чита.



Пре крилатица „дођем ти”
или „обећање лудом радова-
ње”, народ се везивао за ону
прастару – да се човек држи за
реч. Стеван Јањић је савреме-
ник старог кова, па је кроз ка-
ријеру музичара, организато-
ра, тезгароша, продуцента,
композитора и много чега још
реч била пресудна. Прича се
да је оцу једном обећао дипло-
му високе школе. Дао је реч!
Диплому Више грађевинске
школе, и то државне, даровао
је оцу, а онда је заборавио на
њу и прешао на оно што воли.
Уз сву неизвесност, борбу, под-
метања, дружења са сјајним
ликовима и навиком да га да-
нас у џепу жуља неколико хи-
љада неких страних пара, а да
већ сутра нема ни за цигарете.

– Музика је крива. И музича-
ри. И седам кумова везаних за
музику и сцену. Ваљда и овај мој
немирни „фајтерски” дух. У по-
четку, као свако нормално клин-
че кад добије играчку, био сам
„мајстор квариш”. Најпре сам
растурио малу виолину, поклон
од тече, па једну плаву хармони-
ку. Стално ме је вукао звук, па
тако музичку школу завршим
једну годину пре основне, нотно
се описменим, заволим све жан-
рове. Хармоником сам се шко-
ловао, јер су ме убедили да је то
сигуран хлеб, а остале инстру-
менте сам савладавао сам – за-
почиње причу Стева.

Сећа се првог наступа с Ра-
дицом Кингсом у Дому омла-
дине. Али од славе се не живи,
често закрчи стомак и живот
наметне властите материјалне
токове. Четворочлани орке-
стар „Стари Тамиш”, нешто
млађи од „Кицоша” увежбао је
репертоар по тезгарошкој ме-
ри – од, по Стеви, „пољопри-

вредних шлагера”, преко там-
бурашких традиционала и
евергрина, до песама за рас-
паљивање расположења. Пре-
мијера је била свадба доброг
пријатеља Карла.

– Ма, сјајно се зарађивало,
народ је имао шта да потроши,
јер је могао и да заради. Напу-
ниш се пара које брзо прођу

кроз прсте, па све наново, а
никакав траг да оставиш. Није
све у новцу, премда си без ње-
га нико и ништа – и онда и са-
да. Никако нисам желео да до-
века останем сватовски сви-
рац. Некако у то време Панче-
во је било један од југоцентара
и рок и тамбурашке музике –
уз Сарајево и Загреб на рок
страни, и Нови Сад, Суботицу
и Сомбор на тамбурашкој. По-
што сам већ почео помало да
се бавим компоновањем музи-
ке на своје и туђе текстове, ре-
шио сам да се упоредим с кон-
курентима. У Панчево стиже
„Златна тамбурица”, претеча
свих каснијих смотри такве
музике. Један од организатора
„Рок ретроспективе” постао

сам 1988, а негде између и су-
организатор огромног музич-
ко-сценског пројекта „Банат-
ска свадба” у режији Зорана
Ротара. Сачуван је снимак
представе и може се видети на
„Јутјубу” – прича Стева.

Између осталог, компоновао
је четрдесетак нумера, много
њих је посвећено Панчеву, бо-
равио је у више од 20 земаља, а
у већини је и свирао, био је
члан групе „Деф”, која је прва
са ових простора наступала у
Румунији после обарања Чау-
шесковог режима. Ипак, врло
често и Стева и бројни други
уметници остајали су без хоно-
рара и, наравно, без естрадног
стажа и икакве сигурности, јер
су мешетари дубоко завлачили
прсте у исплатив бизнис, који
је често био на ивици духовне
порнографије.

– Успели смо, захваљујући и
обострано корисној сарадњи
са општином да остваримо
сигурност естрадних ствара-
лаца, али и да спонзоришемо
многе акције, чак и издава-
штво, а учествовали смо у
свим градским акцијама и
прикупљању помоћи у време
грађанског рата. Понекад је
идеја ипак снажнија од ветре-
њача – тврди Стева.

Већ једну деценију, с мање
или више успеха, Стеван Ја-
њић је самостални организа-
тор забавних збивања. Иску-
ства, победе, порази и стара
пријатељства добро дођу, ма-
да треба погодити уметника и
циљну групу која има све ма-
ње пара за забаву и смех. До
пензије има још пет или шест
неизвесних година. Грађевин-
ску диплому одавно је забора-
вио...

С. Зенг
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ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА

ДИПЛОМА ОЦУ НА ДАР

Драге читатељке и читаоци, „Панче-
вац” је у сарадњи са спонзорима ове
рубрике, фирмом „TorteCo” и посла-
стичарницом „Голуб”, покренуо „Из-
бор најлепше торте Панчева”, који ће
трајати до краја маја следеће године.
Сваког месеца најуспешнији учесници
могу очекивати вредне награде
у виду професионалног по-
сластичарског алата и ма-
теријала, а посебно
атрактивни поклони
припашће победници-
ма на крају читавог из-
бора.

Пошаљите нам ре-
цепт и оригиналну фото-
графију торте коју сте сами
направили и декорисали. При-
ложите своје податке – име и прези-
ме, адресу и број телефона, као и сле-
дећу потписану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропо-
зиције ’Избора најлепше торте Пан-
чева’. Изјављујем и да сам једини ау-
тор / једина ауторка рецепта и фото-
графије јела које вам достављам. Са-
гласан/сагласна сам да текст рецепта
и фотографију јела имате право да
користите и објављујете без простор-
ног и временског ограничења и у све-
му према својим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recep-
ti@pancevac-online.rs или поштом на
адресу „Панчевца”: Трг краља Петра I

број 11, с назнаком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо ваш рецепт и
фотографију, то значи да сте ушли у
ужи избор за победника месеца и да
имате шансу да освојите вредан по-

клон. Најбољи аутор торте за
децембар, кога ће одабрати

професионални деко-
ратери из посласти-

чарнице „Голуб”,
освојиће алат и
књигу са
упутствима за
израду цвећа и

букета од фондана.
На крају читавог из-

бора између победника
сваког месеца одабраћемо

троје најбољих, којима ће припасти
следеће награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са ду-
готрајном дресир кесом од импрег-
нираног платна са шест металних на-
ставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих цве-
това и букета с књигом у пуном колору
која садржи упутства за израду и
11..  ммеессттоо – комплет целокупног ала-

та за украшавање торти и израду де-
корација за торте, који садржи 177
делова.

Ове заиста вредне поклоне о којима
сваки талентовани посластичар сања
обезбедио је „TorteCo Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

ддееццееммббаарр  ооссввоојјиићћее  

ааллаатт  ии  ккњњииггуу  ссаа  ууппууттссттввииммаа

ззаа  ииззррааддуу  ццввеећћаа  ии  ббууккееттаа

оодд  ффооннддааннаа

ММИИЛЛЕЕННАА

Коре: пет беланаца, 10 ка-
шика шећера, пет кашика
сецканих ораха, три каши-
ке плазма кекса.

Испећи три такве коре.

Фил: два пудинга од вани-
ле и две кашике густина,
седам децилитара млека,
један маргарин, 200 г ле-
шника, литар слатке па-
влаке.

Петнаест жуманаца умути-
ти са 300 грама шећера и
скувати у млеку. Одмах
укувати и размућени пу-
динг и густин. У охлађену
масу додати маргарин. Пе-
чене лешнике самлети.

Редослед: кора, фил, ле-
шници, умућена слатка па-
влака, друга кора и тако
редом.

Материјал ускладити пре-
ма величини торте.

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА  ООВВУУ  ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је
Зорица Јанков из Долова. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за
децембар. Зорице, честитамо!

У организацији Фит-
нес клуба „Флекс” за
августовску грацију је
изабрана Андреа Кора-
ћев, рођена 1988. годи-
не у Панчеву.

Завршила је Основ-
ну школу „Бранко Ра-
дичевић”, потом и
средњу пољопривред-
ну „Јосиф Панчић”, а
тренутно је на трећој
години менаџмента.
Поред тога што студи-
ра, ради у клубу „Кру-
на и кактус”. Већ пет-
наест година аматер-
ски се бави глумом,
једно време је учество-
вала у раду „Атељеа
младих”, а похађала је
и приватне часове. По-
јавила се у неколико
спотова и кратких
филмова, као и у две
представе – „Кокошка”
и „Боинг, боинг”. Сво-
јевремено је тренирала
аикидо, а рекреирала
се и у „Флексу”.

Андреу је готово не-
могуће видети у намр-
гођеном издању, јер је
непрекидно насмејана
и позитивна. Као своју
највећу ману види уче-
стало кашњење, зна и
да буде вербално мало
оштрија, али то искључиво у
самоодбрани и кад је прет-
ходно нешто жестоко изнер-
вира, попут ситуација када
неко јачи напада знатно сла-
бијег. Иако има омиљен круг
људи, нема ништа против но-
вих познанстава и веома је
љубазна према свима, прем-
да се труди да, опреза ради,
задржи неку дистанцу. Цени
кад је неко уљудан и искрен,

што лако препозна, будући да
ради с људима, а презире ба-
хате и дрске особе. Да би јој
се неки момак приближио,
треба да буде веома упоран,
да поседује готово заборавље-
не манире и поклони јој лепу
реч или цвет.

За суграђане (бар из свог
окружења) мисли да су при-
лично кул и отворени. С дру-
ге стране, мушкарци су, у
смислу комуникације са су-

протним полом, мало
инертнији и спорији, за
шта и девојке сносе
кривицу јер су превише
агресивне, неретко и
одбојне и као да се пла-
ше емоција. Панчево
види као град седме
уметности, па јој је дра-
го што се од ове године
одржава филмски фе-
стивал. Најлепше успо-
мене је везују за Сода-
ру, где малтене свако
дрво за њу има симбо-
лички значај, јер је ту
провела детињство.
Сматра да би требало
средити парк у среди-
шту тог насеља, као и
оближњи тамишки кеј,
на ком проводи много
слободног времена.

Најрадије слуша ро-
кенрол, посебно хард
рок који репрезентују
бендови „Deep Purple”,
AC/DC и „Whitesnake”.
Омиљена песма јој је
„Purple Rain” од Прин-
ца. Будући да се бави
глумом, не треба да чу-
ди што је и велики фил-
мофил, а новије оства-
рење „Cloud Аtlas” бу-
квално ју је оборило с
ногу. Идол јој је непре-

вазиђени Зоран Радмиловић.
Воли да чита и ни она није
имуна на светски бестселер
Вилијема Пола Јанга – „Ко-
либа”. На њу је много утицао
боравак у манастирима
Аспровалте. Животна жеља
јој је да оде на Кубу.

Андреин мото је: осмех на
лице. Читаоцима поручује да
мало мање планирају, а да
мало више живе.

Ј. Филиповић

ПАНЧЕВАЧКА ГРАЦИЈА ЗА АВГУСТ – АНДРЕА КОРАЋЕВ

ОСМЕХ, ЖИВЕТИ ЖИВОТ!
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ОПЕТ НА ПОБЕДНИЧКОЈ СТАЗИ
Одбојкашице Динама
без великих 
проблема савладале
Железничар

Борац у проблему

Утакмицама деветог кола про-
шлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
најјачој одбојкашкој лиги Ср-
бије. После серије од три неу-
годна пораза популарне „ла-
вице” су у Хали спортова на
Стрелишту савладале Желе-
зничар из Лајковца са 3:0, по

ковчанке су какав-такав от-
пор успеле да пруже само до
техничког тајм-аута, тачније
до резултата 11:12. Од тог
тренутка заиграо је само један
тим – Динамо. Јелена Лазић
је сјајним сервисима потпуно
пореметила одбрану Желе-
зничара, идеалне саиграче
имала је у Бојани Радуловић и
Николини Ашћерић, а вредне
поене за свој тим освајале су и
Катарина Петровић и Нина

успео да умањи високу пред-
ност Динама, али то је било све
од њега у овом дуелу.

– Задовољна сам победом и
освојеним бодовима, али и по-
ред тога знам да нисмо оди-
грале на нивоу на ком можемо
да будемо. Најважније је да
смо се вратиле на победнички
колосек – рекла је Јелена Ла-
зић, одбојкашица Динама.

Већ у суботу, 20. децембра,
„лавице” ће бити на новом ис-

кушењу, јер у Панчево долази
Црвена звезда.

– Меч са Железничаром
смо одиграли под императи-
вом победе, мало стегнуто.
Ипак, сјајним деловањем у од-
брани успели смо да надигра-
мо ривала. Тако смо први део
сезоне завршили са одличних
четрнаест бодова, што је до-
вољно за опстанак у елити.
Следи нам меч против Црвене
звезде, али сигуран сам да ће
гледаоци моћи да уживају у
доброј одбојци – истакао је
Александар Владисављев.

Oдбojкaши стaрчeвaчкoг
Бoрцa су у десетом колу Прве
лиге претрпели и осми пораз.
Овог пута бодови су из Панчева
отишли у Ивањицу; Борац – Бу-
ковица путеви 1:3, по сетовима:
18:25, 25:17, 26:28, 22:25. 

Гости су релативно лако
стигли до почетног вођства,
али је тим Марка Симијоно-
вића већ у наставку сусрета
успео да се консолидује и уз-
врати истом мером. Чинило
се тада да ће Борац у потпуно-
сти загосподарити ситуацијом
на утакмици, али уследио је
трећи сет, који је одлучио по-
бедника. Старчевци су водили
са 24:23, имали су сет-лопту...
У неизвесној и узбудљивој за-
вршници боље су се снашли
Ивањичани, који су тако нео-
чекивано однели цео плен из
нашега града и Старчевцима
оставили „гомилу” проблема.

Борац је играо у саставу:
Фаркаш, Н. Булајић, Бојковић,
И. Булајић, Милошевић, Спа-
сојевић, Јовић, Меденица, Си-
мић, Владисављев, Милић и
Милетић.

Био је то дуел тимова који се
боре за опстанак у овом рангу
такмичења. После новог пора-
за Борац заузима претпослед-
ње место на табели са седам
освојених бодова, а у следећем
колу путује у Суботицу на мег-
дан с домаћим Спартаком. 

A. Живковић

На пливачком митингу
„Врачар” одличне резултате
остварили су и чланови
ПК-а Динамо.

Најуспешнија је била На-
таша Праскало, која је злат-
на одличја освојила у трка-
ма на 50 и 200 м краул и
100 и 200 м леђно, док су јој
сребрне медаље припале на
100 м краул и 200 м мешо-
вито. Наташа је проглашена
и за најбољу пливачицу ми-
тинга.

Ниску трофеја за клуб из
нашега града допунила је
Бојана Кецман, која је била
трећа на 100 м леђно. С. Д.

На 39. Интeрнaциoнaлнoм пр-
вeнству Бeoгрaдa, коje je
oдржaнo прoшлог викенда у на-
шем главном граду, у конкурен-
цији од 278 стрелаца из 15 зема-
ља у гађању из ваздушне пушке
надметало се и пет тaкмичaрa
СД-а „Пaнчeвo 1813”. 

Нajуспeшниja je билa jуни-
oркa Tиjaнa Кoлaрик, кoja je
ушлa у финaлe сeниoрки кao
сeдмa, сa 613 кругoвa. Она је
тoкoм мeчa чaк и вoдилa нa ли-
сти, aли je ипaк oстaлa нa сед-
мој позицији. Тим рeзултaтoм
Tиjaнa је пoтврдилa звaњe
стрелца нaциoнaлнoг рaзрeдa.
Сa скором oд 411,6 кругова,
Tиjaнa je првoг дaнa заузела
осмо мeстo у кoнкурeнциjи од
70 jуниoрки. 

Њен трeнeр Дejaн Пeшић
тaкoђe је oдличнo гaђao, па је
сa 622,1 кругoм заузео девето

мeстo у кoнкурeнциjи од 80
сeниoрa и пoтврдиo звaњe
стрелца мeђунaрoднoг рaзрeдa.

Личнe рeкoрдe су oбoрили и
Гaбриeл Дaутoвић (618,9 круго-
ва) и Вукaшин Joсипoвић (613,5),
aли je тo билo нeдoвoљнo зa
учeшћe у финaлу. А. Ж.

ИНТEРНAЦИOНAЛНO ПРВEНСТВO БEOГРAДA 

„ДРУЖИНА” ОПЕТ СОЛИДНА 

Триатлон клуб Тамиш је
свој вредан јубилеј просла-
вио у суботу, 13. децембра,
подсетивши јавност на
успехе које су његови так-
мичари постигли у послед-
ње две деценије.

Треба истаћи да су тај ко-
лектив основали истински
заљубљеници у спорт, који
су и утемељили триатлон у
нашој земљи. Прве године
постојања ТК-а Тамиш обе-
лежио је Ненад Јовић, нека-
да одличан пливач, а сада
угледни тренер овог спорта.
Он се надметао широм пла-
нете и поставио стандарде
који су дуго били једини па-
раметар успеха на овим про-
сторима. Касније је Влади-
мир Савић постао неприко-
сновен. У „ајронмен” тркама
он је један од најбољих Евро-
пљана и држи многе рекор-
де. Панчевци су и даље вео-
ма активни и успешни. На
Првенству света, које је пре
неколико месеци одржано у
Канади, Владимир Стојса-
вљевић и Лазар Филиповић
освојили су бронзано одлич-

је у паратриатлону, у дисци-
плини слабовидих. 

За двадесет година посто-
јања витрине те спортске
дружине баш су се напуни-
ле пехарима и медаљама. У
нашој земљи ТК Тамиш је и
даље један од ослонаца раз-
воја, расадник талената и
свакако најуспешнији клуб
у укупном збиру одличја, те
истакнутих такмичара који
су нас представљали, и то
још увек чине, ван граница
наше земље. Триатлон је у
Србији млад спорт, али на-
ши суграђани су у последње
две деценије много учини-
ли и на његовој популариза-
цији, па је све више Панче-
ваца, не само такмичара
већ и рекреативаца, који не
могу без триатлона.

Двадесети рођендан био
је повод да се најзаслужни-
јим члановима, пријатељи-
ма клуба и спонзорима уру-
че признања, а није изостао
ни пригодан коктел. Пред-
седник ТК-а Тамиш, од ње-
говог оснивања, јесте Зоран
Унчевић. С. Д. 

ТРИАТЛОН КЛУБ ТАМИШ ПРОСЛАВИО

20. РОЂЕНДАН

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ УСПЕХА

НАТАШИ ЧЕТИРИ ЗЛАТА

Прошлог викенда је у
Београду, по 23. пут,
одржан митинг младих
пливача, а на затворе-
ном базену „Врачар”
окупило се 370 такмича-
ра из 27 клубова из Сло-
веније, Бугарске, Маке-
доније, Црне Горе и Ср-
бије. С талентованим
пливачима надметао се
и Милош Михајловић,
члан ПК-а Спарта.

Он се надметао у гру-
пи дечака рођених
2000. године и старијих
и освојио је три одлич-
ја. На 200 м краул је био
други, а бронзане медаље су
му припале после наступа
на 50 м краул и 200 м ме-
шовито.

Спарту је на овом митингу
представљао и судија Ми-
лош Спасић, који је бринуо
да старт трка прође у најбо-
љем реду.

На недавно завршеном
Светском првенству у ма-
лим базенима у Дохи Јова-
на Богдановић, чланица
ПК-а Спарта, поправила је
своје најбоље време у ди-
сциплини 200 м прсно за
две секунде. У укупном зби-
ру она је заузела 27. место
на планети.

МИЛОШУ ТРИ МЕДАЉЕ

Пре неколико година млади
Панчевац Марко Милановић,
члан ШК-а „Аљехин”, стекао је
трећу категорију с пет и по го-
дина, без пораза, и тиме наго-
вестио да ће померити старо-
сне границе у којима се осваја-
ју та шаховска звања. Овог ме-
сеца Марко је освојио другу ка-
тегорију. На отвореном турни-
ру, у конкуренцији више од 20
трећекатегорника свих старо-
сних доби, Марко је у девет
партија освојио 8,5 поена.

Тако је с великом предно-
шћу освојио прво место и
златну медаљу и постао зва-
нично најмлађи српски носи-
лац друге шаховске категори-
је, звања које дели аматере од
озбиљних играча.

Многи носиоци те шахов-
ске титуле такмиче се по се-
ниорским лигама и учествују

на отвореним турнирима. Већ
сама дужина такмичења гово-
ри о његовој озбиљности, а
игра се пуних пет дана, парти-
је трају и по више од два сата,
а године старости се уопште
не узимају у обзир. С. Д.

ШАХОВСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

МАРКУ ДРУГА КАТЕГОРИЈА

Прошлог викенда је одржана
изборна скупштина ФК-а
Младост из Омољице, на којој
је за новог председника иза-
бран Милош Живановић.

– Иако је ситуација у клубу
врло тешка, не бих се прихва-
тао посла да не мислим да мо-
жемо превазићи проблеме. У
наредних неколико дана ћу
изабрати своје сараднике, а све
одлуке доносићемо заједнич-
ки, па сам сигуран да ћемо се у
наредном периоду појачати на
свим нивоима. Наш циљ је да

Младост вратимо у Банатску
лигу, а моја жеља је да у нашем
клубу поново раде Драган Лу-
кић Манце, Марко Радановић
и многи други успешни људи
који ће својим радом и иску-
ством помоћи да створимо тим
који ће трајати више сезона –
рекао је Живановић.

Фудбалери Младости су на
одмору до 1. фебруара, а ново
руководство ће имати много
посла како би до почетка при-
према направило и реализова-
ло нов план рада. Б. С.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ФК-а МЛАДОСТ

МИЛОШ ЖИВАНОВИЋ НА ЧЕЛУ КЛУБА

ММИИТТИИННГГ  ММЛЛААДДИИХХ  ППЛЛИИВВААЧЧАА

сетовима: 25:17, 25:21 и 25:21
и тако показале да је криза ре-
зултата остала иза њих. По-
бедник се ниједног тренутка
није доводио у питање, па су
Јелена Петров и њене саигра-
чице успеле да задрже корак с
најбољим екипама у Србији.

Од самог почетка утакмице
тим који предводи тренер
Александар Владисављев дик-
тирао је темпо и био озбиљни-
ји такмац. Екипа у саставу:

Николина Ашћерић, Јелена
Петров, Јелена Лазић, Јелена
Новаковић, Катарина Симић,
Милена Спремо и Бојана Ра-
дуловић није дозволила мно-
го искуснијем ривалу да се
размахне, па чак ни да поми-
сли да у Панчеву може да из-
вуче повољан резултат. Из по-
ена у поен, „лавице” су бивале
све сигурније и моћније, а
централна фигура сусрета би-
ла је феноменална Јелена Ла-
зић, која је и најзаслужнија за
освајање нова три бода.

Готово идентична слика ви-
ђена је и у другом сету. Лај-

Коцић. Победник је тада и ко-
начно био одлучен.

Трећи сет је протекао у апсо-
лутној доминацији „лавица”.
Лазићева је са три ас-сервиса
на самом почетку наговестила
брзи крај утакмице, а колико
су одбојкашице Динама желе-
ле победу у овом дуелу најбоље
показује резултат 10:5. Гошће
су напале, Јелена Петров је
спасла једну лопту „из рекла-
ма”, Бојана Радуловић је сјајно
организовала напад, а Јелена
Лазић је силовитим ударцем
повисила резултат на 11:5! У
финишу сета Железничар је



Панчевци без 
проблема победили
Спартак

БНС поражен, 
Крис-крос славио

У десетом колу Кошаркашке
лиге Србије Тамиш је про-
шлог викенда на гостовању у
Суботици победио Спартак са
67:78, по четвртинама: 15:19,
15:17, 21:23 и 16:19. Сусрет на
северу Војводине пратило је
око 1.000 гледалаца.

Био је то трећи тријумф
Панчеваца у низу, али више од
победа и освојених бодова ра-
дујемо се због начина на који
су изабраници Бојана Јовичи-
ћа стигли до новог успеха. У
Суботици је Тамиш наступио
без повређеног Давора Перака,
капитена тима, а није играо ни
Душан Хукић, недовољно опо-
рављени крилни центар. У су-
срету против Спартака, само
неколико минута после почет-
ка дуела, из игре је морао и
Никола Вујовић, млади центар

Четвртак, 18. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ „ПРЕПЛАВИО” СУБОТИЦУ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

субота, 16 сати

ПРВА ЛИГА

Суботица: СПАРТАК–БОРАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СМЕДЕРЕВО

субота, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–АКАДЕМИК

недеља, 17 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН

недеља, 16 сати

Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА

недеља, 18.30

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:0

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – БУКОВИЦА П. 1:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

жене

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР – ОДБОЈКА 013 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ 67:78

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–БНС 66:57

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Црeпаја: Д. КОЗЛОВАЦ – КРИС КРОС 66:110
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Ле3)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЈАЈНИ 

ДУШАН ВИДОВИЋ
Први овогодишњи атлетски
митинг у дворани одржан је
прошлог викенда у Новом Са-
ду, а на њему се надметало
око 300 учесника. Taкмичeњe
je oдржaнo пo прaвилимa
AСС-а, а AК Taмиш из нашега
града, прeдвoђeн трeнeрoм
Зoрaнoм Кoцићeм, нaступиo
je сa три тaкмичaрa и oсвojиo
три мeдaљe. 

Урoш Игњa je заслужио
брoнзaно одличје у трци нa 60 м
с рeзултaтoм 9,72 секунде, а
Душaн Видoвић је нaстaвио низ
сjajних рeзултaтa. Он је у
финaлу трке нa 60 м oсвojиo
срeбрну мeдaљу с нoвим лич-
ним рeкoрдoм од 8,68 секунди.
С oбзирoм на то дa je то била
Душaнoвa „рeзeрвнa” дисци-
плинa” (у oднoсу нa 300 м),
мoжe сe рeћи дa je oвo изузeтaн
пoкaзaтeљ дoбрe фoрмe младог
Видoвићa. После надметања нa
60 м Душaн je нaступиo и у ди-
сциплини скoк удaљ, у којој je
тaкoђe oсвojиo срeбрну мeдaљу.
Oбa рeзултaтa имajу joш вeћи
знaчaj aкo сe узмe у oбзир пода-
так дa у прoтeклe три нeдeљe
Душaн ниje мoгao дa трeнирa
збoг прeхлaдe.

Зa AК Taмиш сe у финaлнoj
трци нa 60 м и скoку удaљ
тaкмичилa и Aнa Дрaгojeвић.

ОКУПЉАЊЕ ТЕНИСЕРА
Тениски клуб Динамо ће у
уторак, 23. децембра, у вели-
кој сали Спортског савеза
Панчева, одржати своју ре-
довну годишњу скупштину.

Скуп почиње у 18 сати, а
овом приликом се позивају
сви чланови клуба да прису-
ствују скупштини.

БЕЗ ТРОФЕЈА У СОФИЈИ
Рeпрeзeнтaциja Србиje у кара-
теу је прошлог викенда нaсту-
пилa нa Бaлкaнскoм првeнству
зa кaдeтe, jуниoрe и млaђe сeни-
oрe, које је одржано у Сoфиjи. У
сaстaву нaциoнaлнe сeлeкциje
нaшлo сe и двoje тaкмичaрa
КК-а Динамо.

Jуниoркa Aлeксaндрa Гaгић се
надметала у кaтaмa (пojeди-
нaчнo), а на старту је сигурнoм
пoбeдoм савладала ривалку из
Црнe Гoрe. Већ у наредном колу
Александру је поразила турска
такмичарка, касније ће испоста-
вити – нова шампионка Балка-
на, па је мoрaлa дa сe зaдoвoљи

сeдмим мeстoм у кoнкурeнциjи
од 26 тaкмичaрки.

Кaдeт Стeфaн Стaнкoвић je
кao дeбитaнт нaступиo у кaтe-
гoриjи дo 52 кг и oдличнo сe
бoриo. Иако нема нимало мe-
ђунaрoднoг искуствa, Стeфaн
је заузео девето место.

екипе из нашега града. Ипак,
ништа од наведених чињеница
није омело Драгана Крушчића
и његове саиграче да победе на
„врућем” гостовању.

Већ сам поглед на кретање
резултата јасно показује да су
гости од самог почетка утак-
мице имали иницијативу, а
тако је остало до истека 40.
минута. Одбрана је била на
висини задатка. Контрола
скока је и те како допринела
повољном утиску, те омогу-
ћила Панчевцима стабилност

у рекету. Суботичани су до-
бар тим – реч је о клубу с ду-
гогодишњом традицијом, али
овог пута против Тамиша ни-
су могли боље осим достојан-
ственог пораза. Поменути
Крушчић нанизао је 17 пое-
на, исто као и Милошевић,
док се Коматина 13 пута упи-
сао у листу стрелаца. За клуб
из нашега града на овом су-
срету су још играли: Ђорђе-
вић, Дробњак, Кесар, Маној-
ловић, Драгаш, Исаиловић и
Јовановић. 

Трећи тријумф заредом до-
нео је Тамишу и скок на табе-
ли КЛС-а, па је сада, са ско-
ром од пет победа и исто то-
лико пораза, четврти на табе-
ли. Панчевци у суботу, 20. де-
цембра, у Хали спортова на
Стрелишту играју против
Смедерева. Биће то прилика
да се настави започет посао, а
овај дуел могао би да мотиви-
ше многе који воле кошарку
да дођу у овдашњи храм спор-
та, поздраве момке и помогну
им да се још више приближе
врху на табели.

Кошаркаши Банатског Но-
вог Села су у једанаестом колу
Прве српске лиге изгубили у
Новом Бечеју од Јединства са
66:57. Само у трећој деоници
(11:20) гости су наговестили
свој потенцијал, али то није
било довољно да се домаћи
играчи изненаде.

Кошаркаши Крис-кроса
надмећу се у Другој српској
лиги, а на распореду је било
11. коло. Панчевци су слави-
ли на гостовању у Црепаји,
где су Дружину Козловац по-
бедили са 66:110.

– Осетну разлику смо на-
правили већ на самом почет-
ку, али је онда уследио пад
концентрације код мојих
играча, што је домаћин умео
да искористи. Ипак, у трећој
четвртини смо заиграли мно-
го чвршће, кад смо и решили
питање победника – истакао
је после новог тријумфа свог
тима Вук Станимировић, пр-
ви тренер Крис-кроса. 

Панчевци и даље воде на
табели са скором од девет по-
беда и два пораза.

С. Дамјанов

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Зрењанин је 13. децембра био
домаћин Екипног првенства
Србије у џуду у женској кон-
куренцији. Поред панчевач-
ког Динама, који је предводио
тренер Љубомир Станишић,
надметали су се и ОЏК Бео-
град, Клиса и Партизан из Но-
вог Сада. 

Млада екипа панчевачког
клуба, која је била саставље-
на од кадеткиња и јуниорки,
није могла бити равноправна

с много искуснијим екипа-
ма, али су девојке тренера
Станишића показале да од
њих треба очекивати добре
резултате у наредном перио-
ду. Динамо је изгубио сва
три меча. Од Београда и
Партизана са 8:2, а од Клисе
са 6:4.

Наступале су: Eнa Стeфaнo-
вић, Aндрea Стojaдинoв (стa-
риja пиoниркa), Нeдa Oстojић,
Aнђeлa Рaдулoвић, Aнђeлa Рaн-

ђeлoвић (стaриja пиoниркa),
Maja Куч и Сaрa Слaвкoвић.

Већ у недељу, 14. децембра,
одржан је турнир за почетни-
ке, на коме су се надметала
123 млада борца из 13 клубова.
Медаље за Динамо освојили
су: Вук Николић, Илија Кр-
стић, Андреја Петровић, Фи-
лип Ћирић, Сара Ђурђев, Вука-
шин Дамњановић, Алекса Са-
вески, Душан Блажевић, Ми-

лош Ђорђевић, Немања Ђом-
пари и Вид Милановић.

Одлични су били и млади
џудисти ЏК-а Панчево, које је
предводио тренер Марко Ата-
насов. Трофејима су се окити-
ли: Нина Албијанић, Алексан-
дар Лупулов, Михајло Вуко-
вић, Немања Нишић, Михајло
Половић, Нина Гичков, Влади-
мир Михајлов и Александар
Лупулов. А. Ж.

ЕКИПНИ ЏУДО-ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ

ТРИ ПОРАЗА ПАНЧЕВКИ

У Сали спортског центра „Шу-
мице” у Београду је 13. децем-
бра одржан сад већ традицио-
нални „Нипон топ-тен” карате
куп у организацији наше про-
слављене каратисткиње Тање
Петровић. У конкуренцији
клубова из Црне Горе, Босне и
Херцеговине, Македоније и
Србије, КК Младост из нашега
града наступио је са 16 такми-
чара, који су освојили седам
медаља. 

Сребрна одличја су заслужи-
ли: Милорад Петровић, Стефан
Алексић, Јана Којчић и тим пи-
онирки у борбама (који се над-
метао у саставу: Јована Новаков,
Анђелина и Анастасија Јаредић
и Милица Миловановић), а
бронзана: женски тим нада у
борбама (Марија и Милица Јер-
ковић, Јована Марковић и Јана
Којчић), као и Ненад Арамба-
шић у борбама и Анастасија Ја-
редић у катама. А. Ж.

Прошлог викенда су у нашем
граду одиграна три занимљи-
ва тениска турнира.

Најпре је у петак, 5. децем-
бра, одржано финале надме-
тања под називом „ИТФ Бео-
град опен”, које је обележио
Владимир Поповић освојив-
ши трофеј у категорији игра-
ча преко 40 година.

Субота је била резервисана за
доделе награда најбољим вете-
ранима у Србији, а међу лауре-
атима су се нашли и наши су-
грађани Дејан Дубајић, Драган
Атанацков и Војислав Џебић. 

У нeдeљу, 7. децембра, оди-
гран је приjaтeљски мeч, у ко-
јем је екипа „Србиjaгaса” са 3:2
савладала тим Рaфинeриjе.

У ЗНАКУ БЕЛОГ

СПОРТА

НИПОН ТОП-ТЕН ТУРНИР У КАРАТЕУ

СЕДАМ ОДЛИЧЈА ЗА МЛАДОСТ
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Најперспективнија 
пливачица ће убудуће 
радити и са Себастијаном
Хиглом

Позитиван искорак 
у панчевачком спорту

У уторак, 16. децембра, у „зеленом са-
лону” зграде Градске управе потписан
је уговор о пословно-техничкој сарад-
њи између пливачких клубова Тамиш и
Динамо, а парафе су ставили председ-
ници тих спортских колектива Драган
Хигл и Дејан Драговић. У присуству
Александра Фаркаша, градског већни-
ка задуженог за спорт, али и пред број-
ним представницима медија, договоре-
на је сарадња која, између осталог, под-
разумева да ће најперспективнија пли-
вачица у Србији, наша суграђанка Ања
Цревар, прећи у ПК Тамиш, где ће јој
тренер-ментор бити Себастијан Хигл,
творац „светског чуда” Нађе Хигл и са-
дашњи тренер још једног врхунског
пливача – Чабе Силађија.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази четвртком • Оснивач листа „Панчевац”: Акционарско друштво за
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Добривој 
Андрејић, 
тренира 
кошарку:
– С обзиром на то да
тренирам кошарку, 
бићу активан и током
суботе на спортском
терену. У недељу пла-
нирам да одем у „Авив
парк” с друштвом.

Тамара Стојковић,
балерина:
– Ускоро ме чека балетско
такмичење, па ћу један 
део викенда провести
у вежбању. Викендом 
волим и да се одморим, 
а биће времена 
и за излазак 
с другарицама.

Урош Кочић, 
ученик:
– У суботу идем на
утакмицу. Играмо 
против вршњака из
КК-а Тамиш. Биће и
других активности. 
Ако се договорим с
другарима, следи и
одлазак на клизање.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Саобраћај

Магистрални пут из Панчева према Ковину и Смедереву одувек

је имао велики значај.

На њему су доскора главну реч водили тешки камиони и шле-

пери, јер је многе мрзело да се петљају с путарином на ауто-путу.

А Панчевци су ту постали иноватори светског калибра.

Јер сваке недеље тај правац претварају у пешачку шопинг-ма-

гистралу.

Пољопривреда

На излазу из града према Баваништу у току су јесењи пољопри-

вредни радови.

Прво се предузимају дубоко орање и подривање, а потом та-

њирање и равнање земљишта.

Онда следе калцификација и ђубрење, односно хемијски трет-

ман поменуте површине.

У свему томе, сваке недеље пре подне, од раних јутарњих ча-

сова, здушно помажу многи грађани Панчева и шире околине.

ССППООРРТТ

Терцијарне делатности

Инвестиционом буму који је најавила Влада и ми смо дали до-

принос.

Стари бувљак је постао простор за развијање терцијарних де-

латности и испробавање нових патената.

Неки од њих су покретне кафане, мобилни ресторани и кафи-

ћи на точковима, и то с мачјим очима.

Тога се још ни „Мекдоналдс” није досетио.

– Велико ми је задовољство што је
склопљен договор између ова два клу-
ба. То је одлично за даљи развој панче-
вачког спорта, али и једина исправна
политика, која само може да оснажи
спортске колективе. Ми морамо да
идемо ка „укрупњавању”, јер нас гото-
во сигурно чека и смањење буџета. За-
то очекујемо да се сви клубови у граду
из исте гране договоре и отпочну са-
радњу – рекао је Александар Фаркаш.

Сарадња Тамиша и Динама огледаће
се и у обједињавању школе пливања,
као и у њеном омасовљењу. Такмичар-
ске селекције ће остати у ингеренцији
сваког клуба посебно.

– Схвaтили смo дa je нeoпхoднo дa
нaпрaвимo oвaкaв кoрaк кaкo бисмo
унaпрeдили шкoлу пливaњa кoja ћe
функциoнисaти пoд рукoвoдствoм
ПК-а Taмиш и ПК-а Динaмo. Oвaквa
шкoлa ћe бити jeдинствeнa, a стручни
нaдзoр вршићe Сeбaстиjaн Хигл – ис-
такао је Дејан Дрaгoвић, председник
Динама.

Ања Цревар, „чудо од детета”, како је
многи зову, није могла да присуствује
овом скупу због обавеза у школи, али
оно што је сигурно јесте чињеница да

ће она наставити да ради и са својим
тренером Марком Спасовим.

– Сигуран сам дa ће oвa сaрaдњa бити
пун пoгoдaк, jeр сe тако пoтрeбe дeцe
стaвљajу у први плaн. Нaдaм сe дa ћу свo-
jим искуствoм пoмoћи и Maрку Спaсoву,
кojи je млaд и aмбициoзaн стручњaк, a
сaмим тим и Aњи Црeвaр дa oствaри сaв
свoj пoтeнциjaл – рекао је Хигл.

Aлeксaндaр Фaркaш је потом уручиo
рeшeњe Сeбaстиjaну Хиглу o jaвнoм
финaнсирaњу спoртских стручњaкa-
трeнeрa, пo кoме ћe грaд издвojити
срeдствa зa нoвчaну нaкнaду у висини
прoсeчнe плaтe у Србији.

– Захвалио бих Нађи и Себастијану
што су се вратили у Панчево и одлучили
да наставе да раде у свом граду. Себа-
стијан је испунио услове града за фи-
нансирање спортских стручњака, па ће
надокнаду примати све док буде био део
ове спортске приче – додао је Фаркаш.

Позитивне ствари у панчевачком
спорту. Све у циљу још бољих резулта-
та Ање Цревар, али и осталих младих
пливача који тек треба да искажу свој
потенцијал.

Свака част!
А. Живковић

У малој сали Градске управе у среду,
17. децембра, окупили су се најуспе-
шнији спортисти нашега града, које су
угостили Александар Фаркаш, градски
већник задужен за спорт, и сада већ ле-
гендарни асови, наши суграђани Нађа
Хигл Бохаревић, Душан Борковић и
Предраг Стојадинов. Повод је био вео-
ма леп – додела новчаних награда
освајачима медаља и репрезентатив-
цима Србије који су својим резултати-
ма обележили годину на измаку.

– Ово је леп дан за панчевачки
спорт. Наша идеја је да успешни поје-
динци добију неку накнаду за свој
труд, да осете да град стоји иза њих.
Критеријуми су били јасни, па је коми-
сија наградила кадетске, јуниорске и
сениорске прваке наше земље и осваја-
че медаља с балканских, европских и
светских шампионата. Зависно од ни-
воа успеха, распон награда је од 10.000
до 76.000 динара. Захвалио бих још
једном свим нашим спортистима који
су достојно репрезентовали град Пан-
чево – рекао је Александар Фаркаш.

Новчане награде је заслужило њих
четрдесеторо: Маша Огњеновић (КК

Кремен), Лазар Филиповић, Влади-
мир Стојсављевић, Данило Јовано-
вић (ТК Тамиш), Ања Цревар (ПК
Динамо), Слободан Битевић, Милош
Јовановић, Никола Јовановић (КК
Динамо), Бојана Јовановић (БК Ди-
намо), Иван Стојановић, Иван Кр-
стић, Мирослав Молнар, Никола
Левнајић, Марко Љубобратовић,
Бранислав Барашевић, Ненад Томић,
Ненад Миковић, Владимир Крњче-
вић (ККК Панчево), Милош Милова-
новић, Милана Трнинић, Тамара По-

лић, Александра Стефановић, Анђе-
ла Тасић, Јелена Новаковић, Зорана
Барјактаровић, Слађана Стаменко-
вић (АК Динамо), Јована Богдановић
(ПК Спарта), Сара Славковић, Анђе-
ла Радуловић, Марко Сарић, Алекса
Стојадинов, Неда Остојић, Урош Ћи-
рић, Бошко Бореновић, Предраг Ни-
колајевић, Коста Илијин, Маријана
Николајевић (ЏК Динамо), Милош
Стојановић (ВК Тамиш) и Чарна Бр-
заковић (СК Панчево).

А. Ж.

ГРАД ПАНЧЕВО МИСЛИ НА СВОЈЕ СПОРТИСТЕ

НАГРАЂЕНО ЧЕТРДЕСЕТ НАЈУСПЕШНИЈИХ

САРАДЊА НАШИХ ПЛИВАЧКИХ КЛУБОВА

АЊА ЦРЕВАР У ТАМИШУ


